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 סגייא לטיפאק

 ו"טַאמ עומינילַאפ ּבילוצ הנוחח א
 כַאטרעװ ןיא ןקורדנייא טטענאזטנא
 ןוא ּפָאק ןרעּביא ןעגנַאהעג זיא ןגעד ַא ןעװ ,נָאט ַא ןיא

 טָאה ,םרוטש ַא ןכערּבסױא טעװ טָא-טָא זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס
 רעטייש ,רעטנוי ַא רַאֿפ ,ץַאלַאּפ ןכעלגינעק רעלַאסרעװ םניא ךיז

 ךיז טָאה סָאװ ,ןּבעל קישַאר ַא ןּביױהעגנָא ,רָאי ןצפופ ןופ ?דיימ
 .קירעיורט רעייז טקידנעעג רעטעּפש ןרָאי טימי

 ןוא ,ןסייהעג לדיימ ענייש ,עגנוי יד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ
 -עק רעשיכיירטסע רעטמירַאּב רעד ןופ רעטכָאט יד יז זיא ןעוועג

 וצ יז ןעמ טָאה ל?ַאסרעװ ןייק טכַארבעג ;ַאזערעט ירַאמ ןיגינ|
 עג טָאה רעכלעוו ,סיאול ץנירּפ ןגנוי םעד ןופ ּבייו יד ןרעוו/

 גינעק ,ןדייז ןייז ייּב ןָארט ןשיזיוצנַארפ םעד ןענעשהי טפרַאד

 ןיא לָאמנייק רעירפ זיא יז שטָאכ ןוא .רעטנצפופ רעד סיאול

 ףירגַאּב ןרָאלק ַא טַאהעג ךָאד יז טָאה ,ןעוועג טשינ לַאסרעװ
 רעלַאסרעװ רעד זַא ,טסואוושג טָאה יז ןוא טרָאד ןּבעל םעד ןגעוו !

 + ,עּפָאריא ץנַאנ ןיא רעמסנעש ןוא רעטסכייר רעד זיא ףיוה

 ךָאנ זיא יז ןעו ,רעירפ ךָאנ ןיסעצנירּפ עגנוי יד טָאה'מ

 יד ןייז וצ טיירנענוצ דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע ,ןיוו ןיא  ןעוועג

 טנרעלעג ריא טימ טָאה'מ ;ךיירקנארפ ןופ ןיגינעק עקיטפנוקוצ

 ;ךיירקנַארּפ ןופ עדָאמ רעד טיול ןָאטעגנָא יז טָאה'מ ;שיזיוצנַארּפ .
 יז טָאה'מ ;עטכישעג עשיזיוצנַארפ טרידוטשעג ריא טימ טָאה'מ
 םנופ טעקיטע םענשזַאװ םעד טימ ןוא םיגהנמ יד טימ טנעקַאּב
 ןיִהַא ןעמוקעג יז זיא רַאפרעד ןוא ,לַאסרעוװ ןיא ףיוה ןכעלנינעק

 -סיוא ערָאלק טימ ןוא ענעגייא ןַא יו רָאנ ,עדמערפ ַא יו טשינ
 .ךיירקגַארפ ןופ ןיגינעק יד ןרעוו וצ ןטכיז

:( 

 יראו זו



 .1710 ראי םניא ,יַאמ ןט-16 םעד ןעוועג זיא סָאה

 ,ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג ןַאד זיא לַאסרעװװ טָאטש עצנַאג יד
 ערעדנַא ןופ ךיוא ןוא זירַאּפ ןופ ןיהַא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו

 -עג ןּבָאה סרעטסעקרָא ;טקַאּפעג ןעוועג ןענעז ןסַאג יד ;טעטשי

 ןרָאפעג ןענעז סעטערַאק ,טרישרַאמעג ןּכָאה ןטַאדלָאס ,טליּפש
 יד רעּביא ןּבָאה רענעמ ןוא ןעיורפ עטצוּפעגסיױא ,קירוצ ןוא ןיה
 -יַפִא ןופ סעמרָאפינוא עשירעטילימ ענדַאדַאּפ ,טריצַאּפשעג ןסַאג
 ,עטלַא ןוא עגנוי ;ןפרָאװעג ןגיוא יד ןיא קרַאטש ךיז ןּבָאה ןריצ
 רעד ןיא ץלא ןעגנַאנעג רעטנזיוט יד ןיא ןענעז עכייר ןוא עמירָא
 -ַאּפ רעכעלנינעק רעסיורג רעד ןענַאטששג ןיא סע ואוו ,גנוטכיר
 ,ןעגנָאהעג ןסיורד ןיא ןענעז עכלעוו ,ןּפמָאל ןָאילימ ריפ ואוו ,ץַאל
 רעסיורג רעד דובּכל טכַאנ ףיוא טכַאנ ןענערּב טפרַאדעג ןּכָאה
 רעד טימ טַאהעג הנותח טָאה ןָארט םנופ שרוי רעד סָאװ ,החמש
 ,םעד ןופ טחערעגנ ןּבָאה עֶלַא ןוא ןיסעצנירּפ רעשיביירטסע רענייש
 סורדנייא ןטונ ַא רַאפ סָאװ ןוא זיא ןיסעצנירּפ עגנוי יד ןייש יו
 .ןעזעג ןיוש יז ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יד ףיוא טכַאמ יז

 סָאװ ,ןרעייפ עשילַאגנעּב ןדנוצעג ןעמ טָאה ףיֹוה םורַא
 ןעיילַא עטיירב יד רעּביא ;ןסָאשעג רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןּבָאה
 ןוא ָאד ןוא טּפוטשעג ןשטנעמ ךס ַא ךיז ןּבָאה ןטרָאנ ןסיורג םנופ
 -אב'מ ןוא םָאק ףיוא ּפָאק טייטש"מ יו ןעזעג ןעמ טָאה ןטרָאה
 םוצ וצ טראפ סָאװ ,עטערַאק עדעי ןקילּב עקירעגיינ טימ טייל:
 עטערַאק רעד ןֹופ טייג סָאװ ,טסַאג םענעּביוהעג ןדעי ןוא ףיוה
 -עצ הנותח יד ױזַא יו ,ןעז טלָאװעג טָאה רענייא רעדעי .סיױרַא
 ךיז ןֿבָאה עֶלַא ןוא ,לַאסרעװ ןיא ןרעוו טעוװוַארּפעג טעװ עינַאמער
 רעטלניפ ןרעוו ןסיורד ןיא טעוװס ןעוו ,טנווַא ןיא זַא ,טכירעג
 םורַא טכיל ןוא ןּפמָאל ןָאילימ ריפ עלַא יד ןדניצנָא טעוו'מ ןוא
 ךָאנ ןייז עינָאמערעצ עכעלרעייפ יד טעו ,ףיוה ןיא ןוא ףיוה
 וצ רעטעּפש סָאװ ןוא ןעז וצ סָאװ ןייז טעװ ןַאד ןוא רעסערג
 - ,ןלייצרעד

 ץנירפ רעד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ יוװ ,םעדכַאנ דלַאּב רעּבָא
 עלעיציפא יד טָאה ןעמ ואוו ,עכריק רעד ןֹופ סױרַא ןענעז םיאול
 ךָאנ ?מיה רעד ךיז טָאה ,טעװַארּפעגּפָא עינַאמערעצ - הנותח
 ,ןגער רעקראטש ַא ןסינ ןּביױהעגנָא טָאה'ס ןוא טנקלָאװרַאפ רעמ
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 ןשטנעמ ןוא ןשָאלעגסיוא ךיז ןּבָאה ךעלרעייפ עשילַאגנעב עֶלַא

 .ןגנָארטעג רָאנ ייז ןּבָאה ןניוא יד ןיהואוו ,ןפיול ןעמונעג ןּבָאה

 -רעוו ןיא ןסָאנ עלַא טליפעגנָא טָאה סָאװ ,םלוע ןסיורג םעד ןופ .

 ןכעלנינעק םעד םורַא ןטרָאנ ןסיורג םניא ןעיײלַא עלַא ןוא לַאס

 ןעמעלַא ייז טָאה םרוטש רעד ;ןּבילּבעג טשינ רענייא ןייק זיא ,ףיוה

 ַאזַא טימ ןסָאנעג ןוא ןסָאנעג ץלַא טָאה ןגער רעד ןוא ןּבירטעצ

 טנייה אקוד טניילראפ ךיז טלָאװ רע יו טקנוּפ ,תונשקע ןימ

 ,ןציילפראפ וצ ץלַא

 ןוא רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג םרוטש רעד זיא לָאמַא סאו

 ,ןשטנעמ יד ןוא ,טצילּבעג ןוא טרענודעג טָאה סע ;רעקרַאטש

 ןעו ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןעגנוטיידנָא ןעז וצ טגיונעג ןענעז סָאװ

 :טגָאזעג ןּבָאה ,תוחוּכ עדליוו עריא טזייוו רוטַאנ יד

 ..ןמיס רעטכעלש א רעייז .ןמיס רעטכעלש ַא זיא סָאד ---

 םעד ןיא טעקנַאּב ןסיורג ַא טעװַארּפעג ןעמ טָאה טנווַא ןיא

 ןוא ןעלניּפש טימ ןעגנַאהַאּב ןעוועג ןענעז טנעוו עלַא ואוו ,לָאז

 -עג ןּבָאה ןטנַאילירּב ןוא ןטנעמיד ןוא רעבליז ןוא דלָאג זאוו

 ןענעז שיט םייּב .טירט ןוא טירש ףיוא טלקניפעג ןוא טצנַאלג

 טנָאנ ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ץלַא -- טסעג ענעּביױהעג ךס ַא ןעוועג

 ןסעזענ ןיא ןָא ןּביוא .עילימַאפ רעכעלנינעק רעד טימ ןדנוּברַאפ

 -ענ ןיא םיא ןּבעל ןוא ,רעטנצפופ רעד סיאול ,גינעק רעטְלַא רעד

 רעד ןוא טענַאוטנא ירַאמ --- ?רָאּפ עטארייהרַאפ עננוי סָאד ןסעז

 .ןַאמ ריא ,סיאול ץנירּפ

 טָאה'מ ןעוו ,ןעווענ טלַא ןַאד סיאול ץנירּפ רעד זיא רָאי ןצכעז

 -םיוא רעֹּבָא טָאה רע .טענַאוטנַא ירַאמ טימ טכַאמעג הנותח םיא

 -יד ַא ,רעקיסקיווצנ ַא -- ןעוועג זיא רע יװ רעטלע ךס ַא ןעזעג

 -כעלייק ַא טימ ןוא סעציילּפ עטיירב טימ ,רעטיובענטסעפ ַא ,רעק

 -ַאב ענייז ןיא ;ןּבעל ךס ןייק סיוא טשינ טקירד סָאװ ,םינּפ קיז
 ,טרעּפמולענמוא רעייז ןעוועג רע זיא גנַאנ ןייז ןיא ןוא ןעגננומענ

 רעיוּפ ַא ןייז וצ טסַאּפעג רעכינ םיא טָאה'ס ןוא קידוועריר טשינ

 רעדנוזַאּב ןייק ןויוװעגסיורא טשינ טָאה רע .ץנירּפ ַא רעדייא

 רעגנוי רעד טימ טכַאמעג הנותח םיא טָאה'מ סָאװ ,טימרעד דיירפ

 ,ראפרעד ןעוועג טשינ זיא סָאד ןוא ,ןיסעצנירּפ רעשיכיירטפע

 -ע טָאה ןתמא רעד ןיא לייו ,טַאהעג ביל טשינ יז טָאה רע סָאװ

: 



 ןעירפ ;ןיינ יצ ,ּביל ָאי יז טָאה רע יצ םסואווענ טשינ ןיילַא

 טָאה רע ןוא טריסערעטניא קינייו רעייז ןיימענלַא ןיא םיא ןּבָאה

 ןעוועג רָאג זיא רע ;טפַאשלעזעג רעייז טדיימענסיוא לָאמ עלצ

 ןסיש ןוא דלַאו ןיא ןייג וצ טַאהעג ביל ,דנַאי ןיא טכַָאקרַאפ

 ןוא ךס א ןסע ֹוצ טַאהעג ביל ךיוא טָאה רע ;ןזָאה ןוא ןשריה

 טגנַאלרעד טָאה'מ ליפיוו זַא ,סיורג יױזַא ןעוועג זיא טיטעּפא ןייז

 'עדעי ןסע טנעקעג טָאה רע ;קינייו ןעוועג ץלַא םיא זיא שיט םוצ

 ,לָאמ עלַא ןוא ,טכַאנ רעד ןיא העש עדעי ןוא גָאט ןיא העש

 וצ טּפַאכעגוצ יױזַא ךיז רע טָאה ,ןסעזענ שיט םייּב זיא רע ןעוו

 טוט םיא םורָא סָאװ ,ןסעגרַאפ ןצנאפניא טָאה רע זַא ,הליכא רעד

 יי | | .ךיז
 אזא טכַאמעג טנווַא םענעי ןיא טָאה'מ ןעוו ,לָאמ סָאד ךיוא

 ינַא ירַאמ טימ הנותח ןייז דובּכל ףיֹוה ןיא טעקנַאּב ןקיטראפיורג

 ַא ןופ טיטעּפא ןַא טימ ןסע םוצ טּפַאכענוצ ךיז רע טָאה ,טענַאוט

 טּפָאטשעג ,ןקַאּב עדייּב ףיוא טייקעג טָאה רע ;ףלָאװ ןקירעגנוה
 זיא רע ןוא ,טגנַאלרעד שיט םוצ רָאנ טָאה'מ סָאװ ,ץלַא ךיז ןיא

 ימוא טשינ טעמּב ךיז טָאה רע זַא ,םעד ןיא טפיטראפ יוזַא ןעוועג

 ןסעזעג טייצ עצנַאג יד ןיא עכלעוו ,רעטרעשַאּב ןייז ףיוא טקוקעג

 ...םיא ןּבעל

 נינעק רעד טָאה --- ...טכַאנייּב טנייה ליפ יױזַא טשינ סע ---

 | .ץנירּפ םעד טגָאזעג

 טָאה רעכלעוו ,רעטנצפופ דעד סיאול ,גינעק רעטלַא רעד ,רע

 ןוא ןעיורפ טימ גנורַאפרע ל?לסיּב שּפיה ַא טאהעג ןּבעל ןייז ןיא

 טימ עּביל ַא טריפעג ,ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ,טציא ךָאנ םָאה

 ַא יװ רעמ טשינ ןעוועג לָאמַא זיא עכלעוו ,ירָאּבויד ןיפערנ רעד

 ןיא זַא ,טסואוועג טוג טָאה רע --- יורפ-ןסַאע עכעלנייוועג ץנַאג

 ןיא סָאװ ,גנוריסַאּפ עקיטכיוו ַאזַא רָאפ טייטש'ס ןעוו ,טכַאנ ַאזַא

 רעד זַא ,רעסעּב זיא ,לַאפ אזַא ןיא ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש טשינ

 רע טָאה עקַאט רַאפרעד ןוא ,ליפוצ ןסערפנָא טשינ ךיז לָאז ןַאמ

 טשינ לָאז רע ןזַא ,ןָארט םנופ שרוי םעד ,?קינייא ןייז טנרָאועג

 יי ר ...ליפוצ ןסע

 ןקידנטיירַאּבליפ ַא טימ רע טָאה -- ...טונ טשינ זיא סָאד ---

 | | .שרוי םעד טנָאזעג לכיימש'
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 ,ןעלסקַא ירד טימ ןגיוצעג סיאוק טָאה -- ?סָאװדַאֿפ ---

 אקוד ךיא לָאז סָאװרַאפ --- .םינּפ עטַאוװועמת ַא ייברעד קידנכַאמ
 ,ךס ַא סע ךיא ןעוו לָאמ עלַא ?ךס ןייק ןסע טשינ טכַאנייּב טנייה

 | ...קַאמשעג רעייז ךיא ףָאלש

 יסיוא טשינ ןטלַאהעננייא םיוק ךיז טָאה נינעק רעטלַא רעד

 ?ביימש רעטיירּב ַא ךיז טָאה םינּפ ןייז ףיוא ,רעטכעלעג ַא ןסישוצ
 וצ ןעמעוו טימ ָאטשינ זיא'ס זַא ,טניימעג טָאה סָאד ןוא ,ןזיווַאּב

 -עסיורג ַא ,ךעּבענ ,זיא ןיסעצנירּפ רעננוי רעד ףיוא זַא ןוא ןדער

 ,םּת אזַא ןופ טנעה יד ןיא ןלַאּפעגניידַא זיא יז סָאוװ ,תונמחר
 רעד ךָאנ טכַאנ עטשרע יד ןָאט ףרַאד'מ סָאװ ,טשינ טסייוו סָאװ

 וי ...הנותח

 יעקנַאּב ןקיטרַאסיורג םענעי ףיוא ןענעז טסעג טנזיוט סקעז

 םעד ןּבָאה ייז סָאװ ,ךעלקילנ טצעשעג ךיז ןּבָאה ייז ןוא ןעוועג

 סָאװ ,ץנירּפניורק םנופ הנותח רעד ףיוא םינתוחמ ןייז וצ דובּכ

 םיטעמוא טָאה סע ;ךיירקנַארפ ןופ גינעק רעד ןייז רעטעּפש טעוו

 -ַאּפ ןוא ןטנַאילירּב ןוא ןטנעמיד טימ טלקניפעג ןוא טצנַאלגענ

 פָא;! ןטיורג םעד ןופ ןעלניּפש יד ןיא ןוא סעמרָאפינזא ענדַאר

 יע .ױּפ ןנעז סע ;טלקניפעג ןוא טצנַאלגעג רעמ ךָאנ ץלַא סָאד טָאה

 'עג ןּבָאה סָאװ ,סעינָאמע ןעצ עלַא יד ןרָאװעגנ טר'פעגכרוד ךעל

 ןבעלנינעק רעלַאסרעוװ םנופ טעקיטע םענעמונעגנָא םעד טימ טמיטש

 עטצוּפעגסיוא ךייר ;ץנעט יד ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ןסע ןכָאנ .ףיוה

 ןיא ןעיוהפ יד ןוא ,ןקורַאּפ עטרעדוּפעגנָא יד ןיא רענעמ יד ,ךעלרַאּפ

 ,עטַאלנ יר ףיוא טיירדעג טכייל ןוא זעיצַארג ךיז ןּבָאה ,ןרוזירפ עכיוה

 יד טימ טצנַאטענ טָאה ןייֵלַא טענַאוטנַא ירַאמ ;ןלָאּפ עטסקעוועג
 רעכעלנינעק רעד טימ ןָא ךיז ןרעק סָאװ ,סניסעצנירּפ ןֹוא ןצנירּפ

 ןיא ךיוה ןעייטש סָאװ ,טסעג ערעדנַא טימ ךָאנרעד ןוא עילימַאפ

 סע ןוא ןעטנַאנעצ ךיז ןענעז טסענ יד ןעוו ,רעטשּפש ןוא ,גנַאר

 רעד טָאה ,ןשטנעמ עטנָאנ רעייֵז ןוא ענענייא זיולּב ןּבילּבעג ןעגעז

 -ףָאלש םעד ןיא קלָאטרַאּפ עננוי סָאד טריפעגניירַא ןיילַא גינעק

 רערעדנא ןייק טשינ ןוא ,טיירגענוצ ייז רַאפ טָאה'מ סָאװ ,רעמיצ

 ןכלעוו ףיוא ,טעּב סָאד טשטנעּבעג טָאה ןיילַא ּפָאשיּביכרַא רעד יו

 | ...ןפָאלש ןגייל טפרַאדעג ךיז ןּבָאה ייז
 ,קלָאֿפרָאּפ סָאד סאו ,לאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד
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 -קנַארפ ןופ ןינינעק עקיטפנוקוצ יד ןוא גינעק רעקיטפנוקוצ רעד

 ךיז טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא ןוא ןייֵלַא ןּבילבעג ןענעז ,ךייר

 ַא םלַא טײקנפלָאהַאּבמוא רעצנַאג ןייז ןיא ןזיװעגסױרַא סיאול

 ...ןַאמ

 ןגיוא יד ןטלַאהעג רע טָאה רעקידוועמעש ַא ,רעקידכעּבענ ַא

 ןייז ןקוק וצ טמעשעג ךיז טָאה רע .דרע רעד וצ ןזָאלענרעטנורַא

 -עגייא ןייז טסואוועג טוג םָאה רע לייוו ,ןגיוא יד ןיא ךייֿפנ ּבייוו

 רעד ןופ רעש ןוא דימ ןעוועג זיא רע ...ןורסח ןסיורג םענ

 םייּב טקַאּפעגנײרַא ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ,םילכאמ לָאצ רעסיורג

 טנעמַאמ םענעי ןיא רענייז גנַאלרַאפ רעטסקרַאטש רעד ןוא ,שיט

 | ...!ןפָאלש --- ןעוועג ןזיא

 ...טלָאװעג טשינרָאנ רע טָאה רעמ

 ...טגנַאלרַאפ טשינרָאג רע טטה רעמ

 -נַא ירַאמ טימ טנגעזעג ךיז רע טָאה -- !טכַאנ עטוג ַא ---

 -- ,ןקילּב עריא טימ ןענעגענַאב וצ ךיז קידנדיימסיוא ,טענַאוט

 ,..!טכַאנ עטונ ַא

 ,-עטעגרהרעד ַא יו ןפָאלשעגנייא רע זיא םעדכָאנ דלַאּב ןֹוא

 ...טכַאנ עצנַאג יד ןפָאלשענּפָא רע זיא ױזַא ןוא

 -שירפ םייּב ןסעזעג ּבייוו רעד טימ זיא רע ןעוו ,ירפ רעד ןיא

 ץנַאג ןסעגעג ,לָאמעלא ןעוועג זיא רענייטש ןייז יוװ ,רע טָאה ,קיט

 יד קידנּביוהפיוא טשינ ,רע טָאה ,ריא וצ ךיז קידנדנעוו .קַאמשעג

 :טגערפעג ,ןסע םנופ ןניוא

 ...?טכַאנייּב ןפָאלשעג טוג טזיב ---

 -- .טהעפטנעעג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה --- .טונ רעייז ,ָאי ---

 ..טעּפעשטעג טשינ ךימ טָאה רענייק

 ןּבירשרַאפ ךוּבנָאט ןייז ןיא רע טָאה גָאט ןבלעז םעד ןיא
 טקירדענסיוא ןוא ,טכַאצחנותח רעטשרע ןייז ןופ טאטלוזער םעד

 ;טרָאװ ןייא טימ סָאד רע טָאה

 ....,טשינרָאנ ,

 ךַאז ןייק ,ןעשעג טשינ זיא ךַאז ןייק זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד

 רעירפ זיא'ס יווװ יוװזַא ןּבילּבענ זיא ץלַא --- טרוסַאּפ טשינ טָאה

 ...ןעוועג
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 טָאה םיאול ץנירּפ ןוא טכענ ןוא געט קעװַא ןענעז םעדכָאנ
 :עּבלעז סָאד ןּביירשרַאפ טפרַאדעג ץלַא ךוּבנָאט ןייז ןיא

 .... .טשינרָאנ ,,

 ,לָאמ עלַא ;טלַאק רעייז ןעוועג טענַאוטנַא ירַאמ וצ ז"א רע

 -גורַא ןניוא יד ןטלַאהעג רע טָאה ,ריא וצ ןעגנַאנעגוצ זיא רע ןעוו

 טָאה רע ;ריא רַאפ טמעשעג ךיז טָאה רע ;דרע רעד וצ טזָאלעגרעט
 עדעי ךיז טָאה רע ;ןּבענעע טשינ שוק ןייק לָאמנייק טעמּכ ריא

 גנַאפנָא ןיא טָאה'מ ּביוא ןוא ,רעדנוזַאב ןפַאלש טניילעג טכַאנ

 -ניא ,לנניי ַא ךָאנ זיא רע סָאװ ,רַאפרעד רשפא זיש סָאד זַא ,טניימעג

 ףרַאד'מ סָאװ ,טשינ ךָאנ טסייו רע ןוא ,טלַא רָאי ןצכעז ןצנאג

 ,ןזיועגסיורַא רעטעּפש רעּבָא ךיז טָאה ,הנותח טָאה'מ ןעוו ןָאט

 -ברוד קיאעפ טשינ זיא רע רעּבֶא ,ָאי אקוד רע טסייוו ןסייוו זַא

 ןופ טפארטשעג זיא רע ?ייוו ,ןַאמ ַא סֶלַא ןטכילפ ענייז ןריפוצ

 טרעטש סָאװ ,רעלעפ ַא טימ ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע ;רוטַאנ רעד

 יַּפִא ןוא ,יורפ ַא טימ ןעגנודניּברַאֿפ עכעלטכעלשעג ןּכָאה וצ םיא

 סָאוװ ,עיצַארעּפָא עניילק ַא ךרוד זיולּב ןעמ ןעק רעלעפ םעד ןפַאשי

 ...לאפ ַאזַא ןיא קיטיונ זיא

 ןְליפַא עטסנרע ןייק טשינ ןַייז טפרַאדעג טָאה עיצַארעּפָא יד

 טשינ ךָאנ ןיא טפַאשנסיוו עשיניצידעמ יד ןעוו ,טייצ רענעי ןוא;

 םנופ שרוי םעד טָאה'מ ;טציא זיא יז יו טלקיװטנַא ױזַא ןעוועג

 ייּב סָאד טוט'מ יװ ,ןייז למ טפדַאדעג טושּפ ןָארט ןשיזיוצנַארפ

 רעד רעּבָא .ןריוּבעג ןייז ןופ נָאט ןטכַא ןפיוא ?גניי ַא טימ ןדיי

 טָאה רע ןוא עיצַארעּפָא ַאזַא רַאפ טָאהענ ארומ טָאה סיאול ץנירּפ

 -עגסיוא ןיא םעד רעּביא ןוא ,ןכַאמ ןזָאל טלָאװעג טשינ סָאד ךיז
 ןוש ל?דיימס ַא ןּבילּבעג זיא טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ױזַא ןעמוק

 ...טַארייהרַאפ ןעוועג טייצ עננַאל ַא זיא יז יו םעדכָאנ

+ * 5 

 ןופ גנושיוטנַא ןַא ןעוועג טָארייה יד זיא םורא ןוא םורַא

 יד ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ רעטומ יד שטָאכ ,ןָא גנַאֿפנָא עמאס

 יּפָאה ךס ַא םעד ףיוא טָאה ,אזערעט ירַאמ ןיגינעק עשיכיירטפע

 ...טגיילעגפיורַא ןעגנוג

 טנַאקעג טשינ דייר ןייק רָאנ ָאד טָאה עּביל יו ךַאז אזַא ןופ

 -נעפ ןכלעוו ןיא ,ךודיש רעטנכערענסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד ;ןייז
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 -ולֲאֹּפ ָאד ןענעז רקיע רעד ןוא טשינ עלָאר ןייק ןליּפש ןטנעמיט
 -עטניא יד ןיא ןעוועג זיא סע .ןוויטָאמ עשיטַאמָאלּפיד ןוא עשיט
 טליּפשעג ןאד טָאה עכלעוו ,עירעּפמיא רעשיכיירטסע רעד ןֹופ ןסער
 ַא ןסילש לָאז ךיירטסע זַא ,עּפָארייא ןיא עלָאר עסיורנ ַא רעייז

 ןשיוצ ךודיש ַא טימ ןקיטסעפַאּב םיא ןוא ךיירקנַארפ טיומ דנוּב

 יענמורַא סעיטסַאניד ייווצ יד ךיז ןּבָאה גנַאל ןרָאי .ןפיוה עדייּב

 ףיוא ןגָאלשעג ךיז ןּבָאה ןעיײמרַא ערעייז ןוא ךיז ןשיווצ ןסיר

 טולּב ךעלשטנעמ ןוא רעדלעפ-טכַאלש רעקולטנעצ ןוא רעקילטנעצ

 ןיוש ןענעז םידדצ עדייּב ןעוו ןוא ,ןסָאנעג רעפַאװ יו ךיז טָאה

 רענייק זַא ,ןעזענמורַא ךיז ייז ןּבָאה ,תומחלמ יד ןופ דימ ןעווענ

 ,רָאג ןרילרַאפ ייז ,טרעקרַאפ רָאנ ,םעד ןופ טשינ טניוועג ייז ןֹופ

 ךיז ןסייר ךיירטסע ןוא ךיירקנַארפ ןעוו ,טייצ רעד ןיא םורָאװ

 טייהנגעלעג רעד טימ ןעגנוריגער ערעדנַא יד ךיז ןצונַאּב ,םורַא

 .טפַאשרעה רעייז ןופ ןצינערנ יד רעטייוו סיוא ןטיירּפש ייז ןוא

 טנעקעג טשינ טָאה ַאזערעט ירַאמ ןירעזייק עשיכיירטסע יד

 ואו ,עירעּפמיא עשיסור יד סָאװ ,םעד וצ קיטלינכיילג ןּביילּב

 ץלַא ךיז טסקַאװעצ ,ןָארט ןפיוא טציז עסיורג יד ַאנירעטַאקעי

 רעטייוו ץְלַא טפַאשרעה ריא טיירּפשרַאֿפ ןוא רעסערג ןוא רעסערג

 ױצ קיטליגכיילג ןּביילּב טנעקעג טשינ ךיוא טָאה יז ,רעטייוו ןוא

 טזייוו ,ןסיירּפ ןופ נינעק רעד ,רעסיורג רעד ךירדירפ סָאװו ,םעד

 רעמ ןוא רעמ ץלַא ןּפַאכרַאֿפ וצ ןטיטעּפַא עסיורנ עכלעזַא סיױרַא

 -שטייד עקרַאטש ןוא עסיורנ ַא זַא ,טביולנענ טָאה יז ןוא ,דנַאק

 -יא ץנַאג רַאפ ךיוא ןווא ךיירטסע רַאֿפ רַאפעג ַא ןייז טעוו דטַאק

 ...עּפָאר

 ןירעזיק עשיכייטסע יד טָאה קילּב ןשיטילָאּפ ריא טימ

 ןרָאי ליפ יױזַא טימ ,ןַאד ךָאנ ןעזעגסיוארָאפ סָאד ַאזערעט ירָאמ

 -ענ רָאנ טָאה יז סָאװ ,ץלַא ןָאט טוואורּפעג טָאה יז ןוא ,קירוצ

 דנוב ַא ןסָאלשענ יז טָאה םעד ּבילוצ .םעד ןיא ןרעטש וצ ,טנעק

 טימ ךודיש םעד ןסָאלשעג יז טָאה םעד ּבילוצ ןוא ךיירקנַאחפ טימ

 טעּברַאעג גנַאל טָאה יז ,לַאסרעוװו ןיא עיטסַאניד רעשינָאּברוּב רעד

 ריא ןסנקרַאפ וצ ןּבעגעגנייא ,ףוסילּבכ-ףֹוס ,ריא ךיז טָאה'ס זיּב
 ןוא ,לקינייא סנטנצפופ םעד סיאול רַאפ טענַאוטנַא ירַׂאמ רעטכַאט

 ןופ ןליפענ יד טימ טנכערעג טשינ טולָאסּבַא ךיז יז טָאה ייּברעד
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 עשיטילַאּפ זיולּב ןעוועג ןסיוא ךודיש ןטימ זיא יז ;רעטכָאט ריא
 :ןעגנַאגעג םעד ןיא זיא יז זַא ,ארבס ַא ןַארַאפ זיא'סו ןוא ,ןסערעטניא

 -עגנָא טָאה ןוא טייז ַא ןיא ןגיוּברַאפ ץלַא טָאה יז זַא ,טייוו יֹוזַא
 ךיא ןצונסיוא לָאז יז זַא ,רודַאּפמָאּפ םַאדַאמ רעד ווירּב ַא ןּבירש
 :םעד ןסילש ןפלעה ריא ןוא גינעק ןשיזיוצנַארפ ןפיוא סולפנייא
 ךודַאּפמַאּפ םַאדַאמ יד ןפורעגנָא יז טָאה ווירּב םניא ןוא ,ךודיש
 | ."'טניירפ ןיימ ,

 אזערעט ירַאמ םֹורָאֹוו ,טייקיטיילק ןייק טשינ זיא סָאד ןוא
 יז ,לַארָאמ עכיוה א רעייז טימ יורפ ַא סלַא טנַאקַאּב ןעוועג זיא
 ץלַא יו רעמ ןוא ,תוריקפה ןוא טײקנזָאלעצ טַאהעג םנייפ טָאה
 זיא רודַאּפמָאּפ םַאדַאמ יד ןוא ,ןעיורפ ענעזָאלעצ טסאהעג יז טָאה
 יז זַא ,טסואוועג ןּבָאה עלַא ןוא ,יורפ ענעזאלעצ ַא רעייז ןעוועג
 טסָאק יז זַא ,ןטנצפופ םעד סיאול ןופ עסערטעמ עלעיציפָא יד זיא
 ,סולפנזיא ןסייורג ַאזַא םיא ףיוא טָאה יז זַא ןוא ןענָאילימ ּפִא םיא
 ..,ליוו יז סָאװ ץלַא טוט רע זא

 ןירעזייק א ןעועג ץלַא יוװ רעירפ רעּבָא זיא אזערעט ירַאמ
 ...רעטומ ַא --- טשרע ךָאנרעד ןֹוא

 טשינ ייז יז טָאה ןעזעגנ רעּבָא ,רעדניק ןצכעז טַאהעג טָאה יז

 -רַאפ ןעוועג טייצ עצנַאנ יד זיא יז לייוו ,ךָאוו ַא לָאמ ןייא יו רעמ
 -ענּפא טָאה יז סָאװ ןעגנוטַארַאּב יד טימ ,קיטילָאּפ טימ ןעמוונ !

 -רעוואוג ןוא רערעל ןּבָאה גָאט ןדעי .ןרָאטסינימ עריא טימ ןטלַאד
 ןגעוו טכירַאב ןכעלריפסיוא ןַא ןלעטשוצ טפרַאדעג ריא סעקטנַאנ
 .טביראב ןרעי טָאה יז ;ךיז ןענרעל רעדניק עריא ױזַא יו םעד
 -ענג רעּבָא ,ןעננוקרעמַאּב טכַאמענ ןוא טנעיילעגהעּביא קיטכיזראפ
 .ךָאו ַא לָאמ ןייא יו רעמ טשינ יז טָאה רעדניק יד ןעז

 ןוא ,ןענַאטרעטנוא עניימ ןגעװו ךיא טכַארט ץלַא ןופ רעירפ,,
 טָאה יֹוזַא -- ,,רעדניק עניימ ןֹופ ךיא טכַארט ךָאנרעד טש'רע
 טימ ךעהּפשענ ַא ןיא טנַאזעג ןילַא לאמנייא ַאזערעט ירַאמ
 .ןשטנעמ עטנָאנ עריא ןופ םענייא

 -רעד טָאה יז ןוא ,ןענַארט ןענעשרי וצ ןיז ןניוצרעד טָאה יז
 ץְלֲא ןוא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא סניגינעק ןרעוו וצ רעטכעט ןניוצ
 -טסע רעד ןופ ןסערעטניא יד זַא ,ױזַא טנכערעגסיוא ןעוועג זיא
 | ,..עלאר-טפיוה יד ןליּפש ןלָאז עירעּפמיא רעשיכייר
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 -וטנַא ירַאמ רעטכָאט ריא ןניוצרעד יז טָאה ױזַא טקנוּפ ןוא

 ןרעװ וצ טיירגעגוצ דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע יז טָאה יז ;טענַא

 "עג ריא ךיז טָאה ױזַא לייוו ,ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק יד רעטעּפש

 ןוא .ךיירטסע ןופ ןסערעטניא עשיטסילַאירעּפמיא יד רַאפ טניול

 | .רקיע רעד ןעוועג ריא ייּב זיא סָאר

 ,ןרָאװעג ןסָאלשעג ןיוש זיא ךודיש רעד יוװ ,םעדכָאנ רעּבָא

 ריא ןיא רעטומ יד .קיאורמוא רעייז ןעוועג ַאזערעט ירָאמ זיא

 זי ס וַא ,ןטכַארט ןּביױהעגנָא טָאה יז ןוא טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה

 ןּבָאה ֹוצ הנותח קילנ ַאזַא טשינ רָאג רשפא רעטכָאט ריא רַאֿפ

 ..ןָארט ןשיזיוצנַארפ םנופ שרוי ןטימ

 יַאֹּב םֹוג .דנורג ַא ןָא ןעוועג טשינ זיא טייקיאורמוא ריא

 יד זַא ,טסואועג יז טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא ענַאפ רעד טימ טנַאק

 -ַאסרעװ םניא ןַא ,טליופעצ ךעלקערש זיא עיטסַאניד עשינָאּברוב

 יד ףיוא ןעמעלַא טסייר סָאוו ,טייקנזָאלעצ אזא טשרעה ףיוה רעל

 טיג ,רעטנצפופ רעד סיאול ,ןיילַא גינעק רעטלַא רעד זַא ןוא ,ןגיוא

 יב סעסערטעמ טלַאה רע סָאװ ,טימרעד ?ליּפשזיּב ןטכעלש םעד

 ןיא זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה יז ;יירפ ןוא קנַארפ ףיוה ןיא ךיז

 טרָאד זיא טיונ יד זַא ,ערעכיז ןייק טשינ רעייז ענַאל יד זיא דנַאפ

 ןשטנעמ ןוא טיורּב סיוא טלעפ ןטנגעג עקינייא ןיא זא ,סיורנ רעייז

 ןדירפוצ טשינ ןיא קלאפ סָאד זַא ;רעננוה רַאפ טושּפ ןּברַאטש

 ןרעייטש ערעווש עכלעזַא ףױרַא טגייל גנוריגער יד סָאװ ,ןופרעד

 ןירעשרעה רעטינעג רעד רַאפ ,ריא רַאפ .ןטיציפעד יד ןקעד וצ

 -ףוס ,טעװ עגַאק ַאזַא זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ,דנַאל סיורג א רעּביא

 סָאװ ,עיטסַאניד רעד ןופ ןלייז יד זַא ,וצרעד ןעגנערּב ,ףוס3

 ץנַאלג ריא טימ עּפָאריײא ץנַאג ןופ ןגיוא יד םינפל טדנעלּברַאפ

 ןלעװ ייז בא ,ןעלקַאש ןּביֹוהנָא ןזומ ךיז ןלעװ ,לָאסרעוו ןיא

 ...ןלַאפמוא טשינ ןצנַאנניא

 ןצניינ טימ זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ יאדוא ךיז טָאה יז

 יַאווער עסיורג יד ןכערּבסיוא ךיירקנַארפ ןיא טעוו רעטעּפש רָאי

 דעשינַאברוּב רעד וצ רָאנ טשינ ,ףוס ַא ןכַאמ טעוװ סָאװ ,עיצול

 -ַאב עכעלטפַאשלעזעג יד וצ ךיוא רָאנ ,ךיירקנַארפ ןיא עיטסַאניד

 רעד ףיוא טעוועדנופעגטשייא טסעפ יױזַא טציא ןענעז סָאװ ,ןפידג

 וַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ יאדוא ךיז טָאה יז ;טלעוו רעצנַאג

 ו? '



 רעד ,רעטכָאט ריא ןעמ טעוװ רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ ןוא יירד טימ
 .עניטָאליג רעד ףיוא ּפָאק םעד ןקַאהּפָא ,ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק
 טייצ רעקיאורמוא ןַא ןופ ןעמוקנָא סָאד טליפעג ךָאה רעּבָא טָאה יז
 ןוא טרעדורעצ קרַאטש ןעוועג יז זיא רַאפרעד ןוא ,ךיירקנַארפ ןיא
 ...ןרָאװעג ןסָאלשעג ןיוש זיא ךודיש רעד יוװ םעדכָאנ ,זעווחעג

 ןופרעד טעװ סטוג ןייק זַא ,טגָאזעג ריא טָאה ץרַאה סָאד
 ...ןעמוקסיורַא טשינ

 א יװ רעמ טשינ ןעוועג ךָאד סָאד זיא ןעמעלַא ךָאנ רעּבָא
 -ענ טָאה ַאזערעט ירַאמ ןוא ,טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא קיִלּב
 ךָאנ טָאה יז טייוו יו טימענ ןקירעיורט ריא ןליטשנייא םוואורּפ
 .ןּבענעגנייא סָאד ריא ךיז םָאה לָאמעלא טשינ רעּבָא ,טנעקעג

 רָאטקָאד א רענייא טניואוועג ןיוו ןיא טָאה םייצ רענעי ןיא
 ַא ןופ ןעמָאנ ַא טָאהעג טָאה סָאװ ,חלג רענעזעוועג ַא ,רענסַאג
 -סיוארָאפ ןעק ,רענסַאג .רד רעד ,רע זַא ,טגָאזעג טָאה'מ ,רעפערט
 יד .טוג םיא טכַארטַאּב רע ןעוו ,ןשטנעמ ַא ןופ טפנוקוצ יד ןעז
 םענעזעועג םניא טּבױלנעג טשינ טָאה ןירעזייק עשיכיירטסע
 -רעד ןטייהנגעלעג רָאּפ ַא ייּב ךיז טָאה יז ןוא ןעיירעפערט םחלנ
 ךָאד םיא יז טָאה לָאמנייא רעּבָא .םיא ןופ קזוח ןכַאמ וצ טּביױל
 .ףיוה ןיא ךיז וצ ןפורעג

 ַא טימ םיא ֹוצ טדנעוװועג ךיז יז טָאה -- ,רימ טגָאז ---
 ?ךעלקילג ןייז טענַאוטנַא רעטכַאט ןיימ טעװ --- ,ענַארפ

 -םנוקוצ יד טכַארטַאּב םאזקרעמפיוא רענסַאנ .רד טָאה ןַאד
 ,ריא ףיוא טקוקעג גנַאק טָאה רע ;ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק עקיט
 טָאה רע ןוא סַאלּב ןרָאוװעג םיא ייּב םינּפ סָאד זיא לָאמַא טימ ןוא
 ..טרעפטנעענ טשיינרַאנ ענַארפ סַאזערשט ירַאמ ףיוא

 ,ןגָאז לָאז רע ,םיא וצ ןענַאטשעגוצ זיא ןירעזייק יד ןעוו ןוא
 :טייחננעלרַאפ סיורג ןיא טרעפטנעעג רע טָאה ,טעז רע סָאװ

 ...רעריטרַאמ ןייז ןזומ סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז סע ---
 יױצ ןּביוהעננָא ץַאלַאּפ ןכעלרעזייק רעניוו םניא טָאה'מ ןעוו

 ןעמ טָאה ,לַאסרעװ ןייק עזייר רעד רַאפ טענַאוטנַא ירַאמ ןטיירג
 ןענעז'ס עכלעוו ףיוא ,סעינָאמערעצ עכעלרעייפ ךס ַא טעװַארּפעג
 סאו ,טייקכעלרעייפ רעד ןיא רעּבָא ,טסעג ענעּביוהעגנ רעייז ןעווענ
 ,גנוריסַאּפ רעקיטכיוו ַא רעייז רעּביא דיירפ ןקירהסיוא טלָאזעג טָאה
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 טָאה םוטעמוא ןופ ;רעיױהט רעטקיטשעג ַא טליפעג ךָאד ךיז טָאה

 עלַא ףיוא ךיז טָאה רע ,טרַאּפשעג רעיוהט רעטקיטשרַאפ רענעי ךיז-

 יד ןוא ,ט?גיּפשעגּפָא ןגױא עֶלַא ןיא ןוא טלּפמעטשעגפָא רעמינּפ

 / ייטניױװעג טפָא רעייז טָאה ןיילַא ןידעזייק

 טענַאוטנַא ירַאמ טָאה 1770 רֶאי םנופ לירּפַא ןט-21 םעד = |

 ןיא יז ןוא דנַאלרעטָאפ ריא ןוא טָאטש-סטרובעג ריא טזָאלראפ-

 ןיהַא ןרָאפעגסױרַא זיא יז .לַאסרעװ ןייק ןרָאפעגסױרַא ןיוו ןופ

 יַאּב ןוא ןעמַאד-היוה ןופ עטיווס רעצנַאג ַא טימ רָאנ ,ןיילַא טשינ

 .ץינערג רעד וצ זיּב ןשיילנַאב טפרַאדעג יז ןּבָאה עכלעוו ,רעניד

 ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג ןענעז טָאטש רעצנַאג רעד ןופ ןשטנעמ

 דנַאלרעטַאפ ריא טזָאלרַאפ עכלעוו ,ןיסעצנירּפ רעגנוי רעד טימ

 טיײלנַאּב'מ זַא ,ןסייה טפרַאדעג טָאה סע שטָאכ ןוא ,קיּבייא ףיוא

 ןענעשרי רעטעּפש טעוװ יז ואוו ,דנַאל ַא ןיא ןוא הנותח א וצ יז

 ַא וצ יז טיײלנַאּב'מ זַא ,ןעוועג ךָאד קורדנייא רעד זיא ,ןָארט ַא

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןּבעגעגרעּביא רעטעּפש ןּבָאה ױזַא .היול

 .ייּברעד ןעוועג

 --- ,ןּבירששג רענייא טָאה --- ,ךיירטפע ןופ טָאטשיטּפױה יד,

 ."רעיורט ןופ רליּב ַא טלעטשעגראפ ךיז טימ טָאה

 ניײז ןיא טקייצרעד רערעדנַא ןַא טָאה --- ,טָאטש עצנַאנ יד ,,

 ןּבָאה עלַא ןוא ,ןיסעצנירּפ יד ןטיײלגַאּב ןעמוקעג זיא --- ,ןרַאומעמ

 ןפיט ןיא ,ליטש ןענַאטשעג ןענעז עֶלַא ,םילבא יו .ןעזעגסיוא

 רעד ןיא טציז ןיסעצנירּפ יד יו ןעזרעד ןעמ טָאה ןַאד .רעיורט

 טלעטשרַאפ ךיז יז טָאה לָאמ עלַא ;ןרערט טימ טסיג ןוא עטערַאק

 עכעלטע ;טנַאה רעד טימ טָא ןוא ,עלעכיט ַא טימ טא ,ןגיוא יד

 "ערַאק רעטכַאמרַאפ רעד ןופ ּפָאק םעד טקורעגפױרַא יז טָאה לָאמ

 ןיוש טעװ יז ןכלעוו ,ץַאלַאּפ סרעטָאפ ריא ףיוא טקוקעג ןוא עט

 םעד טימ ךיז קידנענעגעזעג ןוא ,ןעז טשינ לָאמנייק רעמ סיוועג

 עריא טימ יז טָאה ,ןטײלנַאּב יז ןעמוקעג זיא סָאװ .,םלוע ןסיורג

 סעטערַאק יד ןעוו ןוא .רעיורט טימ טלעוו ַא טקירדעגסױא ןגיוא

 ."ןייוועג ַא ןסָאשעגסיױא םלוע רעצנַאג רעד טָאה ,טרירעג ךיז ןּבָאה

 ,גָאט םעד ןיא טענַאוטנַא ירַאמ טיײלנַאּב ןעמ טָאה ױזַא טא

 ןשיזיוצנַארּפ םנֹופ שרוי ןטימ ןּבָאה הנותח ןרָאפעג זיא יז ןעוו

 ןענעז עלַא ,טרעקרַאפ רָאנ ,טיירפעג טשינ ךיז טָאה רענייק .ןָארט
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 ,ערעדנַא עלא יו רעמ ןוא ,טנייוועג ןּבָאה עלַא ,קיטעמוא ןעוושג
 -- ןעיירפ טפרַאדעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד אקוה טנו'יוועג .ןּבָאה
 ...טענַאוטנַא ירַאמ רעטכָאט ריא ןוא ַאזערעט ירַאמ

 -עג .רערעווש רעד זיולּב טשינ ןעוועג רעכיז זיא םעד ןיא וו
 ,ןשטנעמ טימ ךיז טדייש ןעמ ןעוו ךעלנייוועג טָאה'מ סאו ,לימ
 טשינ ןעוועג ךיוא םעד ןיא ןיא סע ;רעייט ןוא ביל ןענעז סאו
 -וצ רעכעלקערש ַא רַאפ ארומ רעטמיטשאבמוא רענעי ןופ קינייװ
 סע שטאב ,ןייזטסואווַאּברעטנוא םניא לָאמַא טלימ'מ סָאװ ,טפנוק
 םעד) וצ ןוא .ךיז טמענ ארומ יד טָא ןענַאװ ןופ רָאלק טשינ זיא
 טינמיס ךיז טכַאמ סָאװ 4,ןּבױלגרעּבַא רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ ןזיא
 -נַא ירַאמ ןיא ןוא ,גנוריסַאּפ רענעי רעדָא רעד ןופ דנורג ןפיוא
 סָאװ ןיא ,עכלעזַא ןעגנוריסַאּפ גונעג ןעוועג ןענעז ןּבעל סטענַאוט
 .םינמיס עטכעלש ןעז טנעקעג ןּבָאה ןּביױלגרעּבַא טימ ןשטנעמ

 רַאונַאי ןטייווצ םעד --- ןּבעל ריא ןיא גָאט ןטשירע םנופ ךיילג
 טנעקעג טָאה'מ סָאװ ןיא ,סניױזַא ןעשעג זיא --- 1788 רָאי םנופ
 רעד ןייז טפרַאדעג ןּבָאה סרעטַאװק עריא :ןמיס ןטכעלש א ןעז
 ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא ױזַא ;לַאװטרַאּפ ןופ ןיגינעק יד ןוא גינעק
 ,גָאט םעד ןיא טקנוּפ רעּבָא .ףיוה ןכעלרעװיק ןשיכיירטפע םניא
 לַאגוטרָאּפ ןיא זיא ,ןרָאװעג ןריוּבעג זיא טענַאוטנַא ירַאמ  ןעוו
 ןיא ןָאּבַאסיל טָאטש יד ;שינרעטיצדרע עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ
 -ענמוא ןענעז ןשטנעמ טנזיוט קיסיירד ,ןרָאװעג בורח ןצנַאגניא
 -טנַא ןּבעל ןטימ םיוק ןענעז ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד ןוא ןעמוק
 .ןפָאל

, 
 -עג םעד ןיא ןעמ טָאה ףיוה ןכעלרעזייק ןשיכיירטסע םניא

 טרָאד דיירפ עצנַאג יד ןיא םעד רעּביא ןוא ןמיס ןטכעלש א ןעז
 טשינ טָאה דנַאפ םנופ גנורעקלעפַאּב יד ךיוא ,ןרָאװעג טרעטשירַאפ
 טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו גָאט םעד ןיא דיירפ םיורג ןייק ןזיועגסױרַא
 ,לעפַאב ַא ןעוועג ףיֹוה ןופ ןיא םע שטָאכ ,ןרָאװעג ןריוּבעג זיא
 ...דטַאנַאכָאנ געט ייווצ ןעיירפ ךיז לָאז'מ זַא

 ןשיכיירטסע םנוא ןְּבעל סטענַאוטנַא ירַאמ ןיא ןענעז םעדכַאנ
 ןיא + ;ןעגנוריסַאּפ ןערעדנַא ךָאנ ןעמוקעגרָאפ היוה ןכעלרעזיק
 עטכעלש ןעזעג טייצ רעגעי ןופ ןפירנַאּב יד טיול טָאה'מ עכלעוו
 יד זַא ,ךעלריטאנ יו רעמ טשינ ןעוועג זיא רַאפרעד ןוא ,םיגמיס}

 ו8ֿ



 קיאוחמוא ױזַא ןייז ןלָאז ןשטנעמ עטנַאנ ערעדנַא יד ןוא רעטומ

 "עג ןיא טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו גָאט םעד ןיא טרעיורטרַאפ ןוא

 - לעיצעּפס .ןָארט ןשיזיוצנַארפ םנופ שרוי ןטימ ןּבָאה הנותח ןרָאפ

 ןיא עגַאל יד זַא ,טסואושנ טוג טָאה רעטומ יד ןעוו ךָאנ

 ַא טַאהעג טָאה יז ןוא ,ערעכיז ןייק טשינ טייוו זיא ךיירקנַארפ

 ןעלסיירטעצ טייצ רעד טימ ןעק ענַאפ ַאזַא זַא ,ןטכַארט וצ דנורג

 ...עיטסַאניד רעשיזיוצנַאהפ רעד ןופ ןלייז יד

 ץנַאלג רער ןעוו ,וצרעד ןעמוקעג זיא סע רעדייא ךָאנ רעּבָא

 ןטסערנ םעד טַאהעג ךָאנ טָאה ץַאלַאּפ ןכעלנינעק רעלַאסרעװ םנופ

 ּוליפַא םענייק ךיז טָאה'ס ןוא טלעוו רעצנַאנ רעד רעּביא ןעמאנ

 -סיוא םעוװ רעטעּפש ןרָאי טימ זַא ,ןעמולח טנעקעג טשינ ךָאנ

 -קילגמוא ןעוועג טענַאוטנַא ירַאמ ןיוש ןיא ,עיצולאווער א ןכערּב

 .ןָארט ןשיזיוצנַארפ םנופ שרוי ןטימ ןּבעל ריא ןיא ךעֿפ

 ...יורפ ַא סלַא ךעלקילנמוא

 ...טארייהרַאפ ןעוועג יז זיא םינּפל

 ..ןַאֹמ ַא טַאהעג יז טָאה םינפפ

 ..ןעוועג טשינ ןַאמ ןייק זיא ןַאמ רעד רעּבָא

 "עג ןיא רע .ןעזעג טשינ ןגיוא יד ןיא םיא יז טָאה טכַאנייב

 ךױא זיא ,רעדנוזַאּב טשינ וליפַא ּביוא ןוא ..,רעדנוזַאּב ןפָאלש

 -ַאטשעגפיוא זיא רע ןעוו ,ןגרָאמירפ ןדעי ןוא ,ןעשעג טשינ רָאנ

 :טלעטשעג עגַארפ עּבלעזיד ץלַא ריא רע טָאה ,ןענ

 ...?טכַאנייּב ןפאלשעג טוג טסיּב ---

 טכַאנייּב ןפָאלש טוג יװ עּבַאגפיוא רעדנַא ןייק יו טקנוּפ

 טשינ ףיוה רעלַאסרעװ םניא ,הנותח רעד ךָאנ ,טציא יז טלָאװ

 ...טַאהעג

 רַאֿפ ;רָאפ טמוק ָאד סָאװ טסואזוענ טָאה גינעק רעטלַא רעד

 -עג רעמיצפאלש סקלָאּפרַאּפ ןגנוי םעד ןופ תודוס יד ןענעז םיא

 ןגעו רע טָאה לָאמנייא ןוא ,ךיז ןיא טכַאלעג רע טָאה ,ןפָא .ןעוו

 :גנוקרעמַאּב ַאזַא טכַאמענ םעד

 -נַא ירַאמ טעװ ם ע ד ןי א זַא ,ארומ רעייז ּבָאה ךיא ---

 ...םרעגָאװש עריא ןופ םענייא וצ ןעמוקנָא ןפחַאד טענַאוט

 ןּבעל ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,קינהריבע-לעּב רעטלַא רעד ,רע

 ,טָאה ,ןעיורפ רועיש ַא ןָא טַאלנ ןוא סעסערטעמ ךס ַא טַאהעג
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 ,סיאול ץנירּפניױרק רעד ,?קינייא ןייז זַא ,טּביולגעג טשינ ,קיטנעק
 רע ;ןַאמ ַא סלַא ןטכילפ ענייז ןריפכרוד ןענעק זיא'ס ןעוו טעווו
 -רַאפ םעד ןיוא ךיז טעוו טעטַאוטנַא ירַאמ ּביוא זַא ,טקנעדעג טָאה

 ןוא ,?דיימ ַא ןּביילּב קידנעטש ףיוא יז םעוו ,ןסיאול ףיוא ןזָאל
 ,טסערידמוא רעּבָא ,רעגייטש ןשיניצ ןייז ףיוא ןיוש ריא טָאה רע
 ױװַא ןעננַאגעג םעד ןיא זיא רע ןוא ,ןרעדנַא ןַא טרידנעמַָאקער
 םִאו ,םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעגנָא ןליפַא טָאה רע זַא ,טייוו
 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,עּבַאגפיוא ַאזַא רַאפ טהידנעמַאקער טלָאװ רע
 -ַארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,רעדורּב סעסיאול יו רערעדנַא ןייק טשינ
 ןםיוא ףיױהַא ,1814 ןיא ,רעטעּפש ןרָאי טימ זיא רעכלעוו ,סנעוו
 עטקינייארַאפ יד יו םעדכָאנ ,רעטנצכַא רעד סיאול סלַא ןָארט
 טקישרַאפ םיא ןוא ןענָאעלַאּפַאנ טצעזענרעטנורַא ןּבָאה תוכולמ
 ..אשבלע לזניא ןפיוא

 :טקירדעגסיוא ךיז ןאד גינעק רעטלַא רעד טָאה ױזַא ןוא
 ץנירפ רעד ןעוו זַא -- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,קנעד ךיא ---

 אי ןיוש סעּפע טלָאװ ,טסיילפעג רָאנ ךיז טלָאװ סנעווָארּפ ןופ
 .,,םעד ןופ ןעמוקענסיױרַא

 יב לטיּפַאס

 ןניוא יד ןדנעלּברַאה וצ ןדָארַאפ

 יד סָאװ ,דוס םעח ןסיוו טפרַאדעג טשינ טָאה קלאפ סָאד
 טָאה קלָאפ ןרַאפ .טסואוועג ןיוש ןּבָאה ףיֹוה ןיא ןשטנעמ עטנָאג
 א רעייז זיא ךודיש רעה זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ טפרַאדעג ןעמ
 ,עקיטביוו ַא גנוריסַאּפ יד זיא םורַא ןוא םורַא ןוא רענעטַארעג
 רַאפ ,דנַאל ןצנַאג ןרַאפ עקַאט רָאנ ,הכולמ רעד רַאפ רָאנ טשינ
 -ךעוו םניא ןעמ טָאה םעד ּבילוצ ןוא ,גנורעקלעפַאּב רעצנַאג רעד
 -ןַאב טעוװַארּפעג דנַאנַאכָאנ ןכָאװ ייווצ ץַאלַאּפ ןכעלגינעק רעלַאס
 ףרעירפ זַא ,ץנַאלג אזא טימ ןוא םענרַאפ ַאזַא טימ ןדַארַאּפ ןוא ןטעק
 ױדּכ ,סָאד ןעמ טָאה ןָאטעג ןוא ,ןעזעג טשינ סנױזַא ךָאנ ןעמ טָאה
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 ןסַאמ ערעסערג ןוא ערעסערנ ץלַא ,ןשטנעמ רעמ סָאװ ןעיצוצוצ

 .החמש-ססלאפ עסיורג ַא ןסייה לָאז'ס ןוא

 ןוא ףיוה ןיא זיא טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיּב ירפרעדניא ןופ

 לָאמ עלַא ןוא ךעליירפ ןוא קידעּבעל ןעוועג גָאט ןדעי ףיוה םורָא

 -"מַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג עינַאמערעצ עכעלרעייפ רעדנַא ןַא טָאה

 ןייק ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט יד ןופ טייק

 יד טעװַארּפ ןעמ םענרַאפ ַארַאפ סָאו טימ ןעז ןעמוקעג ל?ַאסרעוו

 רעטעּפש טעוג סָאװ ,סיאול ץנירּפניורק ןגנוי םעד ןופ הנותח

 -ענ ןּבָאה ןשטנעמ ,טליּפשעג ןּבָאה סרעטסעקרַא ,ןָארט םעד ןעטעשרי

 ,טרישרַאמעג ןּבָאה סמרָאפינוא ענדַארַאּפ ןיא ןטַאדקַאס ,ןעגנוז

 טָאה ,רעטסניפ ןרָאװעג ןסיורה ןיא זיא'ס ןעוו ,ןטנווָא יד ןיא ןוא

 ןוא ןּפמָאל ליפ ױזַא ןדנוצעגנָא ץַאלַאּפ םורַָא ןוא ץַאלַאּפ ןוא ןעמ

 -יא טנעקעג טשיינ רָאנ ייז טָאה טלעוו רעד ןיא רענייק זַא ,טכיל

 -ַאּב שיטסַאטנַאפ ַא יו טקוקעגסיוא טָאה לָאסרעװ ץנַאג ;ןלייצהעּב

 ןוא ןרילָאק טימ טדער סָאװ ,םיורט ַא יו ,טָאטש ענעטכיול

 ,ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ רעירפ טָאה גיוא ןייק סָאװ ,ןּברַאפ

 -עג טשינ לָאמגייק ךָאנ רעירפ טָאה רעיוא ןייק סָאװ ,ןעגנַאלק ןוא

 רעסיורג רעד ןיא טײקמַאזקרעמפיוא ןופ רעטנעצ רעד ןוא .טרעה

 סיאוק ץנירּפניױרק רעד ,קלָאפ-רָאּפ עגנוי סָאד ןעוועג זיא דיירפ

 טָאה ייז ףיוא ,טדערעג ןעמ טָאה ייז ןגעוו ;טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 יז יװ ,לענש יױזַא טסירגַאּב קידמרוטש ןעמ טָאה ייז ,טקוקעג ןעמ

 גָאט ןעגנַאגעג סָאד זיא ױזַא ןוא ,ןזיוועג ץיגרע רָאנ ךיז ןּבָאה

 .דנַאנַאבָאנ ןכָאוו ייווצ טכַאנ ףיוא טכַאנ ןוא גָאט ףיוא

 ךיז טיירפ קלָאפ סָאד זַא ,ןעניימ טנעקעג ךעלקריוו טָאה'ס

 טנעקעג ןעמ טָאה יו םורָאװ ,ךודיש ןכעלגינעק םעד טימ עקַאט

 ןייק זַא ,גָאט ןייא ןייק קעװַא טשינ זיא'ס ןעוו ,ןעניימ שרעדנַא

 עמערָא רעטיט ןוא רעטנזױט ןעמוק טשינ ןלָאז לַאסחעוװ

 ןוא ןעמוקעג ןיהַא ייז ןענעז טעטש עקימורַא עֶלַא ןופ !ןשטנעמ

 רעדָא ,סופוצ טּפעלשעג עקירעגנוה ךיז ןּבָאה ייז ןופ עטסהעמ יד

 !ךעלרופ ענעכאהבעצ ,עטלַא ףיוא

 -גינעק םעד רַאפ טרעטסייגַאב יױזַא ןעוועג עקַאט ייז ןענעז

 ?ךודיש ןכעל

 .טשינ סיוועג
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 ןיא סעציילּפ יד ךיז ןּבָאה ,ןשטנעמ עמערָא יד ייּב ,ייז 'יּב

 -נצפופ רעד סיאול סָאװ ,ןרעייטש ערעווש יד ןופ ןגיוּכעג ןעיירד
 ןוא רעגנוה ןטילעג ןּבָאה ייז ;טגײלעגּפױרַא ייז ףיוא טָאה רעט
 .טָאה רעכלעוו ,גינעק ןטלַא םעד טַאהעג ביל טשינ ןּבָאה ייז ;טיונ

 רענייש רעד ףיוא רעירפ -- עטּבילעג ףיוא ןענָאילימ ןּבעגעגסיוא

 רעד ףיוא -- רעטציא ןוא רודַאּפמָאּפ םַאדַאמ רענעזָאלעצ ןוא
 ייז ;ירַאביד םַאדַאמ רענעּברַאדרַאפ רעייז רעּבָא ,רעקיטומטונ

 ןעוועג ייז זיא סע ;טפַאשרעה ןייז ןופ ןדירפוצ ןעוועג טשינ ןענעז

 טָאה טפַאשרעה ןייז סָאװ ,טייקמערָא יד ןגָארטוצרעּבירַא רעווש

 טומ ןייק ךָאנ ןַאד טָאה ייז ןופ רענייק רעּבָא .טכַארּבעג ייז ףיוא

 ףמַאק ַא ןיא ןיינוצסױרַא ,טסעטָארּפ ַא ןקירדוצסיוא טָאהעג טשינ

 רעד ןיא ןיינליואו ךיז טזָאל סָאװ ,רעקירדרעטנוא םעד ןנעק

 -ענָאיצולָאװער רעד ;טיונ ןוא רעגנוח טדייל קְלָאפ סָאד ןעוו טייצ
 ַאזַא טימ ןכָארּבעגסיױא רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה סָאװ ,טסייג רער

 גינעק ןפיוא ןוא דמערפ ןעוועג ךָאנ ןסַאמ יד ןַאד ןיא ,טפַארק

 ,ןײלַא טָאנ ןופ ןטּבלַאזעג ַא ףיוא יו טקוקעגנ ץְלַא ךָאנ ןעמ טָאה

 ףיוא טקוקעגסױרַא ?יטש ןוא ,ןגיוושעג ןוא ןטילעג ?יטש ןעמ טָאה

 רעד ןוא ןּברַאטש טעװ ,גינעק רעטלַא רעד ,רע ןעוו ,גָאט םעד
 / ..ןָארט םעד ןענעשרי טעװ םיאול ץנירּפניורק רעגנוי

 ןקיצרַאהכיװװ ,ןטונ א ןופ ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה םסיאול

 ןזָאלעגוצ ןעוועג ןיא רע ,ךַאפנייא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ;ןשטנעמ

 -וצפיונוצ ךיז טַאהעג ביל טָאה רע ,קלָאפ ןופ ןשטנעמ עטושּפ וצ

 -רַאפ עטסערג ענייז ןופ רענייא ןוא ןשטנעמ עמערָא טימ ןעמוק

 רע ' ;דימש א יו עינזוק א ןיא ןטעּברַא וצ ןעוועג זיא סגגינעג

 ,רעניטש ערעוש ןוא לגיצ ןנָארט וצ טַאהעג ביל ךיוא טָאה

 ףיױרַא טעוו רע ןעוװ זַא ,טפַאהעגנ קלאפ ןופ ןשטנעמ עטושּפ ןּבָאה

 רע ןוא עמערָא יד רַאפ ןרעמיק רעמ ךיז רע טעוװ ,ןָארט  ןפיוא
 רעננוה ליפ ױזַא ןדייל ןפרַאד טשיינ ןלָאז ייז זַא ,ןעז ןיוש טעוװ

 .טיונ ןוא

 -ערעצ עכעלרעייֿפ יד ןיא ןסַאמ יד ןֹופ ךיז ןקילייטאּב סָאד

 -ורעד .זיא ,לַאסרעװ ןיא טעוװַארּפעג ןַאד טָאה ןעמ סָאװ ,סעינָאמ

 ,דיירפ ןוא גנורעטסייגַאּב ןופ קורדסיוא ןייק טשינ ןעוועג רעב

 ,גנונפַאה ַא ןופ ,ןּביולג ןוויאאנ ַא ןופ טָאטלוזער רעד רעכינ רָאנ
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 ירַאפ רעסיורג ןופ טנעמָאמ ַא ןיא ןָא ךיז טּפָאכ ןעמ רעכלעוו ןיא

 זַא ,ןפָאה טזומעג טָאה ןעמ ןוא טלָאװעג טָאה ןעמ .גנולפייווצ

 -ַאק יד טעװ ,ןָארט ןפיוא ףױרַא טעוװ סיאול ץנירּפניוהק דעד ןעוו

 ױזַא ןייז טשינ טעװ טייקמירא יד ןוא רעסעּב ןרעוו דנַאֿל ןיא ענ

 יד ףיוא טקוקענ ןסַאמ יד ןופ ךס ַא ןּבָאה םעד ץוח ןוא .סיורג

 ,ךַאז ַאזַא ףיוא ןוא ,לקַאטקעּפס ַא ףיוא יװ ,ןדַארַאּפ עכעלרעייפ

 ...םינלעּב ךס ַא ןַארַאפ לָאמ עלַא ןענעז ,לקַאטקעּפס ַא ןעז יו

 טייצ רענעי ןיא ןיא ןטנצפופ םעד סיאול ןופ גנוריגער יד

 ןענָאק ךיז לָאז יז זַא ,עגַאל רעדנצנעלג ַאזַא ןיא ןעוועג טשינ

 א ןעוועג זיא עסַאק רעד ןיא ;טלעג ךס ַא ןּבעגוצסיוא ןענינרַאפ

 ןוא ,תובוח ןיא ןדָאּברַאפ ןעווענ זיא ןעמ ,טיציפעד רעסיורג

 טָאה ,טניילענפיורַא ןרעייטש ערעווש קלאפ ןפיוא טָאה ןעמ שטָאכ

 רעד סיאול רעּבָא .ןקעד טנַאקעג טשינ ץְלַא טיציפעד םעד ןעמ

 טָאה רע ;טרעמיקעט קינייװ דשייז םעד ןנעוו ךיז טָאה רעטנעצפופ

 םנופ הנותח יד יװ טייהננעלעג ַאזַא ייּב זַא ,05ּכ םנופ ןטלַאהעג

 ךיז ןעמ געט ,ןָארט םעד ןענעשרי םיא ןופ טעוװ סָאװ ,ץנירּפניױרק

 ,ןכָאװ ייווצ יד ןיא ןוא ,ןייטש לָאז ּברַאפ יד יּבַא ןקַאּב יד ןּפיינק

 -ע טָאה ,לַאסרעװ ןיא טיירפעג קרַאטש ױזַא ךיז טָאה ןעמ סָאװ

 ןָאילימ קיצנאווצ יו רעקינייו טשינ ןּבעגעגסיױא ןדַארַאּפ יד ףיוא

 ץלַא םִאוו ,םעד ןופ טַאהעג האנה קרַאטש טָאה רע ןוא ,קנַארפ

 .רעגייטש ןטיירב ַאזַא ףיוא ןָאטעג טרעוו

 גינעק רעטלַא רעד טָאה -- ?םעד ןגעוו ריא טכַארט סָאװ ---

 טניימ --- ,רעטסינימ-ץנַאניפ ןייז וצ עגַארפ ַא טימ טעדנעוועג ךיז

 ,גָאט ןדעי טציא ָאד ןעווַארּפ רימ סָאװ ,תוחמש יד זַא ,טשינ ריא

 ?עדנצנעלנ ןענעז

 -ץנַאניפ רעה טָאה --- ...ןלָאצַאב וצ טשינ ןענעז ייז ,ָאי --

 טָאה סָאד ןוא  ,שינערעהוצנָא ןַא טימ טרעפטנעעג רעטסינימ

 וצ טלעג ןייק ָאטשינ עסַאק רעד ןיא זיא'ס זַא ,טניימעג טושּפ

 ...טסָאקענּפָא טָאה הנותח יד סָאװ ,תואצוה עסיורנ יד ןקעד

 ,לַאסרעװ ןיא תוחמש יד טימ ןרָאוװעג קיטרַאפ זיא ןעמ ןעוו

 רעד דובּכל דַארַאּפ ןזעידטַארג ַא ןעווַארּפ ןעמונענ ךיז זירַאּפ טָאה

 יד .טענַאוטנַא ירַאמ ןֹוא סיאול ץנירּפנױרק םעד ןשיוװצ הנותח

 ןּבָאה טָאטש-טּפיוה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא עטמַאַאב-סטנוחיגער
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 -רעוו ןופ ּפִא טשינ טייטש זירַאּפ זַא ,גינעק םעד ןזייוו טלָאוועג

 םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,רעווקפ ןסיורג םעד ףיוא ייז ןּבָאה ,לַאס

 ןאוו ,דָארַאּפ ןקיזיר ַא טכַאמעג ,ןט318 םעד סיאול ןופ ןעמָאנ

 .קלָאפרָאּפ עננוי סָאד ןעמענפיוא טפרַאדעג טָאה ןעמ

 ןיא טָאטש יד ןוא ,םָארָאדַאכ ןעגנַאגעג ןַאד זיא זירַאּפ ץנַאג

 -ענפיונוצ ןיהַא ךיז ןענעז םסָאװ ,טסעג ענעּביוהעג טימ לופ ןעוועג

 עטעדלינעגּפָא ,סעטערַאק עטכַאמרַאפ .דנַאל ןקע עלַא ןופ ןרָאפ

 -עג יד ףיױא טּפַאלקעג רעדער יד טימ ןּבָאה ,עטרעּבליזעגּפָא ןוא
 ןטנצפופ םעד סיאול ןופ רעווקס םעד ףיוא ןוא ,ןסַאנ עטריקורּב

 םוטעמוא ןוא ןשטנעמ רעטנזיוט ןעננַאגעג ןוא ןענַאטשעג ןענעז

 -לָאס ןוא ןריציפָא ןופ סמרָאפינוא ענדַארַאּפ טצנַאלנעג ןּבָאה

 ןעמ סָאװ ,ךעלרעייפ עשילַאגנעב יד ןֹופ ןכַארק סָאד ןוא ,ןטַאד

 . ןרעיוא יד שממ טָאה ,ןכָאשעגסיױוא ןטרָאד ןוא ָאד לָאמעלַא טָאה

 | .טביוטרַאפ

 טענַאטנַא ירַאמ סָאװו ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 -עג ליפ ױזַא טָאה יז רעכלעוו ןופ ,זירַאּפ טָאטש יד ןעזעג טָאה

 טימ קידנרַאפ .ןעמוקענ ךיירקנַארפ ןייק זיא יז רעדייא ךָאנ ,טרעה

 ,ןגיוא עטנפעעצ טיירב טימ ,יז טָאה ,עטערַאק רעד ןיא ןסיאול

 רעסיורג רעד ףיוא ןוא סעדייּבעג יד ףיוא ,ןסַָאנ יד ףיוא טקוקעג

 ;רעווקס ןסיורג םוצ ןעגנַאגעג ץלַא ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ עסַאמ

 -וצ ױזַא ןעוועג ןיא יז ןוא טיירפעג ריא ןיא ךיז טָאה ץרַאה סָאד

 טָאה יז ;ריא בילוצ זיא למוט רעצנַאג רעד סָאװ ,םעד ןֹופ ןדירפ

 ןירַאּפ ןופ גנורעקלעפַאּב יד סָאו ,טימרעד ץלָאטש טליפעג ךיז

 םינּפ סָאד ;רַארַאּפ ַאזַא טימ ןוא דיירפ ַאזַא טימ ףיוא יז טמענ

 יז ןוא טלקניפעג ריא ייּב ןּבָאה ןגיוא יד ,טניישעג ריא ייּב טָאה

 טָאה יז סָאװ ,ץלא ףיוא גונעג טָאז ןקוקנָא טנָאקעגנ טשינ ךיז טָאה

 יז ןוא טםוג ױזַא ןעוועג ריא זיא טנעמָאס םענעי ןיא ןוא ,ןעזענ

 -רַאפ ןצנַאגניא רָאנ טָאה יז זַא ,ךעלקילג ױזַא טליפעג ךיז טָאה
 ַאזַא ןוא רעטלאק ַאזַא ריא ןּבעל טציז סיאופ סָאװ ,םעד ןָא ןסענ

 -עננָא טשינ םיא טלָאװ עטכישענ עצנאנ יד ךיילג ,רעטַאװשעמּת

 .ןעגונַאג

 ןוא עטערַאק יד טלעטשענּפָא רעצימיא טָאה לָאמַא טימ רעּבָא

 זא ןיא ןרָאפ ןָא טּביוה ןעמ זַא ,ןעזרעד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ
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 ענעטכיולַאּבלעה יד ןדנואוושרַאפ זיא דלַאּב ןוא ,גנוטכיר רעדנַא

 םעד ףיוא רעטסניפ רעד ןיא ןרָאפעג ןיוש זיא ןעמ ןוא טָאטש

 ,לַאסרעװ ןייק קירוצ טריפ סָאװ ,געיו

 .טגערפעג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה -- ?ןעשעג זיא סָאװ ---

 .טרעפטנעעג ריא ןעמ טָאה --- ,טשינראג ---

 ןוא ןעשענ זיא'ס סָאװ ,ןגָאז טנָאקעג טשינ ריא טָאה ןעמ

 ןעשעג לייוו ,טריפעגוצ טשינ רַארַאּפ םוצ יז טָאה ןעמ סָאװרַאפ

 :טכירעג טשינ ךיז טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,קילנמוא ןַא ןַאד ןזיא

 -עג ןענעז ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןעוו ,ןַאד טקנוּפ

 יניורק ןפיוא טראוװעג ןּבָאה ןוא רעווקס ןסיורג ןפיוא ןענַאטש

 הפרש ַא ןכָארּבעגסױא זיא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןוא סיאו? ץנירּפ

 *עננָא ןּבָאה ןשטנעמ ןוא קינַאּפ ַא ןרָאװענ זיא םעד רעּבכיא ןוא

 ןּבָאה עלַא .ןגָארטעג רָאנ ייז ןּבָאה ןגיוא יד ןיהואוו ןפיול ןּביוה

 -עג טָאה רענייא רעדעי ;טרַאּפשעג ךיז ןּבָאה עלַא ,טּפוטשענ ךיז

 לָאמ עלַא לייו ,רעלענש סָאװ רַאפעג רעד ןופ ןפיולטנַא טלָאװ

 "עג טָאה'ס ןוא ךַארק ַא טרעהרעד טייז רעדנַא ןַא ןֹופ ךיז טָאה

 ןוא ןפָאלעצ ךיז ןיא םלוע רעסיורנ רעד ןעוו ןוא .ףױרַא ןסָאש

 -עווקס ןפיוא ןעמ טָאה ,טקידנעעג ןעוועג ןיוש זיא קינַאּפ יד

 - ..סהעּפרעק עטיוט קיסיירד ןוא ייווצ ןוא טרעדנוה טלייצעגרעּביא
 ,רעסערג ךס ַא ןעוועג ןַאד רעּבָא זיא תונּברק יד ןופ לָאצ יד

 ןוא ןּפוטש ןעמונעג המוהמ רעד ןיא ךיז ןּבָאה עלַא ןעוו םורָאוװ

 זוא ןיײרַא ךייט ןיא ןלַאפעגניירַא ןשטנעמ ךס א ןענעז ,ןרַאּפש

 ןעמ טָאה סרעּפרעק עטיוט ערעייז ןוא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענעז

 ידנַארּב ןגָארקעג ןּבָאה ןשטנעמ ךס ַא .ןענופעג רעטעּפש טשרע

 ןעו ליוו ,ןרָאװעג טעשטעילַאקעצ ןענעז ערעדנַא ןוא ,ןדנואוו

 .םיפ יד טימ ןטערטעג ייז ףיוא ןעמ טָאה ,ןלַאפעגמוא ןענעז ייז

 רעד קילגמוא םעד ןנעװו ךיז טָאה ענַאוטנַא ירַאמ ןעוו

 .קורדנייא ןרעווש ַא רעייז טכַאמענ ריא ףיוא סָאד טָאה ,טסואוו

 ..ןמיס רעטכעלש ַא רעדיוו

 -ַאב טייצ עצנאנ יד יז טלָאװ טסיינ רעזייּב ַא סעּפע יו טקנוּפ

 .טיילנ

 ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,םינמיס עטכעלש ץלַא

 לע



 -אק ַאזַא ןיוש --- ןוא זירַאּפ ןייק רָאפנײרַא רעטשרע רעד !
 .עפָארטסַאט

 -ענוצ ריא רַאֿפ טָאה ןעמ סָאװ ,םינּפתלּבק רעכעלרעייפ רעד
 ,ןשטנעמ עקידלושמוא ןופ טולּב טימ ןרָאװעג טקעלפרַאפ זיא ,טיירג

 .ערעייז ןיגינעק עקיטפנוקוצ יד ןקוקנָא ןעמוקעג ןענעז סָאװ
 םעד ןקיטעטשַאב טלָאװעג טלָאװ לאזקיש רעד יוװ טקנוּפ ןוא

 ץַאלּפ רעּבלעז רעד זַא ,ױזַא טיירדעגסיוא ךיז טָאה ,ןמיס ןטכעלש |
 רעד ןופ ץַאלּפ רעד , ןעמָאנ םעד ןגָארקעג רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה
 -אוטנַא ירַאמ רעבלעז רעד ןעמ טָאה ןטרָאד ןוא ,!עיצולָאוװער
 ...עניטָאיליג רעד ףיוא ּפָאק םעד טקַאהענּפָא טענ

 ןגעו ענעגייא ענייז לָאמַא ךיז טָאה לַאזקיש רעדנילּב רעד
 -בעלש ,, ַא ןָא ךעלנייוועג ןפור ןשטנעמ סָאװ ,סָאד ןעגעכייצוצנָא
 ,זירַאּפ ןיא ןעשעג 1770 רָאי םניא זיא'ס סָאװ ,סָאד .''ןמיס רעט
 ךיא ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןעמענפיוא טפרַאדעג טָאה .עמ ןעװ
 םעד סיאול ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ץַאלּפ ןפיוא ןַאמ
 טָאה ןעמ ןעוו ,עווקסָאמ ןיא ןעשענ 1890 רָאי םניא זיא ,ןטנצפופ
 ןייז ןוא ןטצעל םעד יַאלָאקינ ןעמונעגפיוא ץַאקּפ-עקנידַאכ ןפיוא
 עכעלטע טיוט ףיוא ןרָאװעג טקיטשרעד ןענעז סלָאמַאד ;ּבייוו
 :טגָאזעג ךיוא ןעמ טָאה ןַאד ןוא ,ןשטנעמ טנזיוט

 "'!ןמיס רעטכעלש ַא זיא סָאד,,

 טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא טָאה ןירַאּפ ןיא עפָארטפַאטַאק יד
 ַא ןעזעג םעד ןיא טָאה יז סָאװ ,םעד ץוח לייוו ,טקריוועג קרַאטש
 ,םעד ןיא קידלוש טליפעג ךיוא ןַײלַא ךיז יז טָאה ,ןמיס ןטבעלש
 -עג טשינ ןיחַא ןשטנעמ עלַא יד ךָאד ןטלָאװ ,יז טשינ ןעוו לייוו
 טלָאװעג טָאה יז .ןעשעג טשינ קילגמוא ןייק טלָאוװ'ס ןוא ןעמוק
 ןוא ,ןסיוועג ריא ןקיאורַאּב ןוא דקוש ריא ןטעלגרַאֿפ סעּפע טימ
 סָאװ ,יד רַאפ טלעג עמוס עסיורג ַא ןּבעגעגקעװַא יז טָאה ןַאד
 ץנירּפניורק רעד ,ןַאמ ריא ךיוא .קילנמוא םעד ןופ ןטילענ ןּבָאה
 ןופ תוריכש יד -- עמוס עסיורג א ןּבעגענקעװַא טָאה ,םיאול
 ןַאד ןוא .הכולמ רעד ןופ ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,שדוח ןצנַאג ַא
 :ָאטסירַא ןֹוא ןצנירּפ ערעדנַא יד ןוא רעדירּב ענייז ןיוש ןּבָאה
 טרעייטשעגייב ךיוא ןּבָאה ייז ןוא ןײטשּפָא טנָאקעג טשינ ןטַארק
 טשינ טָאה סָאד רעּבָא .ןטילעג ןּבָאה סָאװ ,יד רַאפ ןעמוס עסיורג
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 םעד טשיוװענּפָא טשינ ךיוא טָאה'ס רָאנ ,ןפלָאהעגנ קינייוו רָאנ

 ךָאנ יו ,טליפעג עלַא ךיז ןּבָאה זירַאּפ ןיא  ;קורדנייא ןרעווש

 -עג ןיא'ס סָאו ,םעד ןגעו טדערעג טָאה ןעמ ןעו ןוא ,היול ַא

 | :טגָאזעג ןעמ טָאה ,ןעש
 ...!ןמיס רעטכעלש ַא רעייז ...ןמיס רעטכעלש ַא זיא סָאד ---

8, 5 

 םָאד ;ןסעגרַאפ ןעמונעג קילגמוא םניא ןעמ טָאה זייווכעלפיּב

 -נַאנעג רעטייוו ךיז זיא לַאסרעװ ןופ ףיוה ןכעלגינעק םניא ןּבעל

 -עג ןוא טּבעוװעג רעדיוו טרָאד ךיז ןּבָאה רעירפ יװ טקנוּפ ;ןעג

 -עג םָאה גינעק רעטלַא רעד ;סעגירטניא יילרענדישראפ טניּפש

 ןוא ,ירַאבויד םַאהַאמ ,עסערטעמ רענעזָאלעצ ןייז ןופ תחנ טּפעש

 -קינייא ןוא רעדניק ענַייז סָאװ ,טרַאעג קינייו רעייז םיא טָאה'ס

 ןלָאז ייז ,טרעטיצעג ןּבָאה ןרָאטסינימ ;ריא ףיוא םורק ןקוק ךעל

 ןּבענּפָא טשינ ןלעוו ייז ּביוא ןרילרַאפ טשינ סעלעטש ערעייז ךָאנ

 ,יורפ-ןסָאס רענעזעוועג רעד ,עצינווָאבויל סנינעק םעד דובּכ גונעג

 טריפעג ןּבָאה ןעמַאה-ףיוה ;ןיפערנ ַא רַאפ טכַאמענ טָאה רע סָאװ

 םעד טכאמעג ןּבָאה ייז סָאװ ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא ןוא תוליכר

 :ּביוא ןופ עצינווָאּבויל סגינעק ןטלַא ןפיוא ןקוק ייז זַא ,לעטשנָא

 ענייא עדעי ןוא ,ןעוועג אנקמ ןתמא רעד ןיא ריא ייז ןּבָאה ,ּפָארַא

 ןופ ?קניוו ןדעי ןיא ;טרָא ריא ףיוא ןייז וצ ןשטנואווענ ךיז טָאה

 -ָאֹפ ןוא ,קיטילָאּפ ןיא טרעטנָאלּפעג סעּביל עקניל ךיז ןּבָאה ףיוה

 ןענעז יױזַא ןוא ,סעּביל עקניל ןיא טרעטנָאלּפעג ךיז טָאה קיטיל

 -|ל ץנירּפניורק םעד ןוא םישדח ןוא ןכָאװ ןוא געט ןעגנַאגעג ךיז

 זַא ,ןָאט וצ טכַארט ַא ןלַאפעננייא טשינ לָאמנייק רָאנ זיא סיא

 -גינעק םניא רָאפ טמוק'ס סָאװ ,םעד טימ ןָא ךיוא ךיז רעהעג רע

 רע זַא ,ןלאפעננייא טשינ ?לָאמעיק ךיוא םיא זיא סע ,ףיוה ןכעל

 ...טענַאוטנַא ירַאמ ּבייוו ןייז ןָאט וצ שוק ַא ןנַאװ טציא נעמ

 ןיא יז יצ ,ןייש ןיא יז יצ ,טסואוועג טשינ וליפא טָאה רע

 טָאה רע לייוו ,תונורסח ךס ַא רעדָא ,תולעמ ךס ַא טָאה יז יצ ,גולק

 ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמ עלַא ןוא ,טדערעג קינייװ רעייז ריא טיפ

 וצ טזָאלענּפָארַא ןגיוא יד ןטלַאהעג רע טָאה ,ןפָארטעג ריא טימ
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 ןיא רע סָאװ ,טימרעד ריא רַאפ טמעשעג ךיז טָאה רע ;דרע רעד

 ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג רע טָאה ?לכ3 ןוא ,טשינ ןַאמ ןייק

 יָאמטַא ַאזַא ןיא ןלַאפעננײירַא תועט ַא ךרוד זיא סָאװ ,םענייא

 ןילַא רע שטָאכ ,ץנירּפניורק ַא ןייז ,ךעּבענ ,זומ רע ואוו ,ערעפס

 יה ...טשינ רָאג סָאר ליוװ

 ירַאמ .וצ ןעמוקעגניירַא ןסע ןכָאנ ךיילג רע זיא טנּוװַא ןדעי

 ןגיוצעגסיוא ןגעלעג ןיוש רע זיא דלַאֹּב ןוא רעמיצ ןיא טענַאוטנַא

 ןיא ,טקוקענמוא ךיז טָאה ןעמ רעדייא ןוא ןַאוװיד ןכייוו םעד ףיוא

 יַאטשעגפױא רע ןיא רענייזַא ןיינ םורַא ןוא ,ןפָאלשעג ןיוש רע

 'קעווא רע זיא ,טרָאװ ןייא ןייק וליפַא קידנדערסורַא טשינ ןוא ןענ

 ...ןֿפָאלש טגיילעג רעריוו ךיז רע טָאה טרָאד ןוא רעמיצ ןיא ךיז וצ

 געט יד ךיוא ןוא .טכענ יד ןוא ןטנוװַא יד קעװַא ןענעז ױזַא

 ןריא ןַאמ םעד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ;רעסעּב ןעוועג טשינ ןענעז

 טפָא טנעלפ רע לייוו ,ןעזעג טשינ ןגיוא יד ןיא טעמּכ געט עצנַאג

 זיא רע ןעוו ןוא ,ןזָאה רעדָא ,ןשרעה ןסיש וצ דנַאי ףיוא קעוװַא

 רעדנַא ןַא לָאמ עלַא ךיז רַאפ רע טָאה ,דגַאי ףיוא ןעגנַאגעג טשינ

 טגעזעג ,ץלָאה טקַאהעג טָאה רע ,טכוזעגסיוא טעּברַא ערעווש

 ,עינשזוק ַא ןיא טעּברַאעג ,רענייטש ןוא ?ניצ ןנַארטעג ,רעטערּב

 ןעועג ָאי לָאמַא ןיוש זיא רע ןעוו ןוא ,רעמַאה ַא טימ טּפַאלקעג

 -עג טכבַאנ רעד ףיוא זיּב ירפ רעד ןיא ןופ רע טָאה ,םייה רעד ןיא

 ...ךאש ןליּפש ןענרהעל ךיז ןוא ?טערּב-ךַאש םייּב ןציזּפָא טנַאפ

 טנעקעג ,ןעוועג טשינ רע ןזיא ךַאש ןיא הירּב דעסיורג ןייק

 טָאה רע ןוא ןענעק טלָאװשג טָאה רע רעּבָא ,טשינ רע טָאה ןליּפש

 ,ױזַא ןעמוקעגסיוא ןיא .ןהעש ןוא ןהעש ןּבעגענקעװַא ףיורעד

 ,ןפָאלשעג רע זיא טבַאנייּב ןוא ןעמונרַאפ ןעוועג רע זיא גָאטייּב זַא

 ןיא יז יצ ,טסואוועג טשינ רעּבירעד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 טַאהעג טָאה יז ןעוו ,טפָא רעייז ןוא ,טשינ רעדָא ,טַארייהרַאפ ָאי

 נָא ךיז יז טָאה ,ןַאמ ןטימ לסיּבא ןעננערּכראפ וצ גנַאלרַאפ םעד

 ..לטניה ןטימ טליּפשעג םעד טָאטש

 -נַא ירַאמ ןיא ,ןעיורפ טימ לַאפ רעד ךעלנייוועג זיא'ס יוװ

 ןצפופ יו רעמ טשינ ןעוועג טלַא ןצנַאנניא זיא יז שטָאכ ,טענַאוט

 -לעוו ,ןַאמ ריא ןופ רעפייר ךס ַא ןעוועג קיטסייג ןוא שיזיפ ,רָאי

 רעכיז טעוופ ןוא .ריא ןופ רעטלע ןעוועג רָאי ןייא טימ זיא רעכ
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 ןיא יז ןעוו ,טייצ רעד ןיא זַא ,ןגָאז וצ ןּבירטעגחעּביא ןייז טשינ
 ..לגניי ַא ןעווענ ץְלַא ךָאנ רע ןיא ,יורפ ַא ןעוועג ןיוש

 טימ טריפרַאפ ,טייהננעלעג רעקיסַאּפ ַא ייּב ,?לָאמנייא יז טָאה
 -רעד ןופ יױזַא ךיז טלַאה רע סָאװ ,םעד ןנעוו ךערּפשעג ַא םיא
 ..טשינ לָאמנייק ריא טימ טרער ןוא סנטייוו

 -ענ םיא יז טָאה -- ,ןעיורטרַאפ רימ ךיז טספרַאד וד ---
 רעדמערפ ַא יו ,רומ וצ ןעיצַאּב טשינ ךיז טספרַאד וד --- ,טגָאז
 ...בייוו ןוא ןַאמ ךָאד ןענעז רימ .שטנעמ

 רעמערָאװו רעד ןוא רעטרעװ עכעלטע עטלייצענ יד םָא
 טָאה רע ןוא ,טרירעג קרַאטש ןסיאו? ןּבָאה ןָאט רעכעלשטנעמ
 -עג ננַאל ןיוש ןענעז סָאװ 4,ןכַאז ןגעו ריא טימ ןהער ןּביוהעגנא
 טלייצרעד ריא טָאה רע .,ןצרַאה ןיא םיא ייּב ןטלַאהאּב ףיט ןגעל
 ןייז סָאװ ,ןופרעד ןטילעג גנַאק קידנעטש טָאה רע יװ ,םעד ןגעוװ
 רע יו ,טנַאזעג ריא טָאה רע ;ןּבעל ןסַאלעגסױא ַאזַא טריפ עדייז
 ,עטּבילעג ןייז טלַאה גינעק רעטלַא רעד סָאװ ,טימרעד ךיז טמעש
 טימ ךיז טריפ ןוא ץַאלַאּפ ןכעלגינעק םניא ,ירַאּבויד םַאדַאמ יד
 ךיז טָאה רע ןוא ,לַאדנַאקס ַא ךַאפנייא זיא סע זא ,ױזַא ףיוא ריא
 סָאװ ,סעגירטניא עשיטילָאֿפ יד ףיוא טגאלקעג ךיוא ריא רַאפ
 ןיא ץלַא ךיז ןעיירד סָאװ ,סעגירטניא --- ףיוה ןיא רָאפ ןעמוק
 ...ןענַאמָאר עזעילַאדנַאקס ןוא סעּביל עקניל ןופ רעטנָאלּפ ַא

 ףךיא ךיז טָאה רע סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד
 -ענ יױזַא ריא טימ טָאה רע סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ,טיורטרַאפ
 ,סניוזַא ןעזרעד םיא ןיא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד ןוא ,טדער
 םיא ןיא ןיוש טָאה יז ןיינ ןצנַאגניא ןעוועג ריא רַאֿפ זיא סָאװ
 -עוו ,ץנירּפ ןרעווש ,ןטרעּפמולעגמוא םעד זיולּב ןעזעג טשינ רעמ
 -מוא םעד רָאנ ,רעױּפ א ןייז וצ טסַאּפעג רעכיג ךיז טלָאוװ'ס ןעמ
 -ָאמטַא יד סָאװ ,םעד רעּביא ךס ַא טדייל סָאװ ,?גניי ןכעלקילג
 ...ןצרַאה םוצ טשינ םיא זיא ,טּבעל רע רעכלעוו ןיא ,ערעפס

 ,שירַאנ ױזַא טשינרָאג זיא רע זַא ,ןעזעג ךיוא ןַאד טָאה יז
 -ער ַא זיא טיײקנטלַאהעגקירוצ ןייז ןוא ,טניימעג רעירפ טָאה יז יװ
 םיא יז טָאה .ןגָאלשעגרעדינ ךיז טליפ רע סָאװ ,םעד ןופ טַאטלוז
 יד ןגשוו גנוניימ ריא טגָאזענסױרַא ,טרעהעגסיוא םַאזקרעמפיוא
 יוזַא םיא טָאה סָאד ןוא ,טדערעג טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןכַאז עלַא
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 ריא טָאה ןוא םורָא ּפָאכ א ןבעגעג יז טָאה רע זַא ,טמערַאוװרעד

 ...שוק ַא ןּבענענ

 עקיטכיוו ַא טענַאוטנַא ירַאמ ייּב ןעוועג זיא סָאד זַא ןוא

 ןפיוו טזָאלעג סָאד טָאה יז סָאװ ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,גנוריסַאּפ

 .ווירּב ןלעוצעּפס ַא ןיא רעטומ ריא

 רע זַא -- ,ןּבירשעג ווירּב םניא יז טָאה --- ,טנָאז ןעמ ,

 ,סָאד ;ןניוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ןעמונעגמורַא לָאמנייא ךימ טָאה

 ,ןעניימ וצ תועט ַא רעּבָא זיא סע .תמא טשינ זיא ,עמַאמ ערעייט

 שוק ןייק לָאמ ןייא ןייק ךָאנ ךימ רע טָאה ,ָאד ןיּב ךיא טניז זַא

 ןיֹוש לָאמ ןייא רימ טָאה רע ;תמא טשינ זיא סָאד .ןּבעגעג טשינ

 .. שוק א ןּבענענ ָאי

 יז גונעג ןעוועג םטשינ רעֹּבֶָא סָאד ןזיא ַאזערעט ירַאמ רַאה

 ,רניק ַא ןּבָאה לָאז רעטכָאט ריא זַא ,טלאװעג קרַאטש רעייז טָאה

 -גינעק ןשיזיוצנַארפ םניא עיציזָאּפ ריא ןקיטסעפַאּב טימרעד ןוא

 ןופ שרוי רעד ,ןַאמ סלרעטכָאט ריא סָאװ ,טקַאפ רעד .ףיוה ןכעל

 קידנעטש ריא זיא ,טשינ ןַאס ןייק רָאג זיא ,ןָארט ןשיזיוצנַארפ

 רעטכַאט יד טָאה יז ןוא ּפָאק ןפיוא ןגעלעג גרַאּב רערעווש א יוװ

 - ..םעד ןגעוו ווירב טימ ןפרָאװרַאּפ
 ןָאק ןעמ זַא ,רענייטש ַאזַא ףיוא יז טָאה ווירּב יד ןּבירשעג

 טושּפ רעטכָאט רעד טָאה יז ...ןּבעגרעּביא טשינ קורד ןיא רָאנ ייז

 -וצ ןעמענַאּב ךיז לָאז יז ױזַא יו ןוא ןָאט לָאז יז סָאװ ,טנרעלעג

 ַאזַא םיא ןיא ןדניצנָא ןוא ךיז וצ רעטנענ סָאװ ןַאמ םעד ןעיצוצ

 ןָאט ןוא ןעגנורעטש עלַא ןעמוקייּב ןענָאק לָאז רע זַא ,טפַאשנדייל

 -יא ןעוועג טשינ זיא יז ...ןַאמ רעטַארייהרַאפ סלַא ןטכילפ ענייז

 םייּב ץלַא טָאה יז ;ןירעזייק עשיכיירטסע עטלַא יד ,שירעּביילקרעּב

 טלענקעג סנטייוחרעד ןֹופ טָאה יז ןוא ןפורעגנָא ןעמָאנ ןקיטכיר

 ןכַאמ וצ יױזַא יו ןוא יורפ ַא ןרעוו וצ ױזַא יו דעטכָאט רעד טיפ

 ..ןַאמ ַא ץנירּפניורק םנֹופ

 ,אזערעט ירַאמ ,ןירעזייק רעשיכיירטסע רעטְלַא רעד ,ריא

 -ינָאּברוּב רעד ןיא זַא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש רעייז ןעוועג זיא

 ןַאמ ןייק זיא סָאװ ,ןַאמ ַא ןעניפעג רָאנ ךיז לָאז עיטסאניד רעש

 -עג טוג טָאה יז לייוו ,ןּביולג טנַאקעג טשינ סָאד טָאה יז ...טשינ

 -נעטש ךיז ןּבָאה עיטסַאניד רענעי ןופ ןליּבסנַאמ עַּלַא זַא ,טסואוו
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 ַא טימ ןוא טפַאשנדייל רעקידנענערב ַא טימ טנכייצעגסיוא קיד
 רעד סיאול זַא ,טסואזועג טוג טָאה יז ;ןעיורפ וצ רענַאּב ןקרַאטש
 זיא רעט-18 רעד סיאול זַא ;ןַאמ רעתמא ןַא ןעווענ זיא רעט"4
 םישדח ןיינ עטשרע יד ןיא גניליווצ ַא ןופ רעטָאפ רעד ןרָאװעג

 -עלטע ךָאנ ןרָאבעג ּבייוו ןייז טָאה םעדכָאנ ןוא ,הנותח רעד ךָאנ -
 טאהעג ,גינעק רעטלַא רעד ,רע טָאה ךָאנ וצרעד ןוא ,רעדניק עכ
 ןזיא עטבילעג ענייז ןופ לָאצ יד ןוא ,ןעיורפ ךס ַא טימ ןָאט וצ

 .עשּפיה ץ'נַאג ַא ןעוועג

 -ַאמ סעסיאול ,ץנירּפניורק רעד זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה יז

 ןענעז טיוט ןייז ךָאנ ןוא ,ןַאמ סלַא רַאּבטכורפ ןעוועג זיא ,רעט
 טָאה רַאפרעד ןוא ,רעטכָאט ןייא ןוא ןיז יירד ןּבילּבעג םיא ןופ
 -ךוּב רעד ןופ ץנירפניורק ַא זַא ,ןלעטשראפ טנַאקעג טשינ ךיז יז

 ...טנעטַאּפמיא ןַא ןייז רָאג לָאז עיטסאניד רעשינָאּב

 רעכיז זיא םעד ןיא קידלוש זַא ,טדערעגנייא ךיז יז טָאה
 ןיא יז ?ייו ,גנוי-דוצ ךָאנ זיא יז לייוו ,ןיילַא טענַאוטנַא ירַאמ רָאג
 ,ןַאמ ַא טימ ןָאט וצ סָאװ ,טשינ טושּפ טסייו ןוא דניק ַא ךָאנ
 ,טנרעלעג יז ןוא ווירּב טימ ןפרָאוחַאפ יז יז םָאה רַאפרעד ןוא
 יז טָאה ,קינייו ןעוועג ךָאנ סָאד זיא רעמָאט ןוא ,ןָאט וצ סָאװ
 רעכלעוו ,יסרעמ ףַארנ טימ ןּבירשעגרעביא ךָאנ םעד ןגעוו ךיז
 ;ךיירקנַארפ ןיא רָאדַאסַאּבמַא רעשיכיירטסע רעד ןעוועג ןַאד ןיא
 טאהעג ךיז ףיוא טָאה רע סָאװ ,ןּבַאגפיוא עשיטַאמָאלּפיד יד וצ
 וד ןפרָאװענּפױרַא ךָאנ םיא ףיוא יז טָאה ,רָאדַאסַאּבמַא סלַא
 ץקיטפנוקוצ יד זַא ,םעד ןיא ןָאט וצ סעּפע ןעז לָאז רע ,עּבַאנפיוא

 ָאי ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןּביילּב טשינ לָאז ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק
 -ית ַא ןָא רָאג לָאז יז זַא ןוא ,טַאהייהרַאפ טשינ ןוא טַארייהרַאפ
 ...דניק ַא ןּבָאה ץור

 סָאו ,םעד םורא טלמוטענ ךיז ןּבָאה ןפיוה עכעלנינעק ייווצ
 ךיז ןּבָאה ןטַאמָאלּפיד .ןגָארט ןיא טשינ טייגרַאפ טענַאוטנַא ירַאמ
 -פָאלש סָאד ;קידלוש ָאד זיא'ס רעו ,םעד ןגעװ ּפעק יד ןכַארּבעג
 -ַאֹפ ןכעלנינעק רעלַאסרעװ םניא קלָאפרָאּפ ןגנוי םעד ןופ רעמיצ
 -סינימ ןוא ,טייקמַאזקרעמפיוא ןופ רטנעצ רעד ןעוועג זיא ץַאל
 -יינ ןופ טנטערּבעג ןגרָאמירפ ןרעי ןּבָאה ןרָאדַאפַאּבמַא ןוא ןרָאט
 ןייז ןיא טנייה טעו סיאול ץנירּפניױרק רעד יצ ,ןסיוו וצ טייקידעג
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 טעו רע רעדָא ,ןעשעג ןיוש זיא סעּפע זַא ,ןּביירשרַאפ ךוננָאט

 ץנַאג 8 ןופ גָאט עלַא ןוא ןטכענרעייא ןוא ןטכענ יו טקנוּפ ,רעדיוו

 | ...טשינהָאנ, --- עּבלעז סָאד ןּביירשרַאֿפ ץלַא ,רָאי

 ווירב ַא טנעיילעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ,לָאמ עלַא ןוא

 רָאדַאפַאּבמַא ןשיכיירטסע ןטימ טדערעג רעדָא ,רעטומ ריא ןופ

 -עג יז טָאה ,ןנָארט ןיא טשינ טייגחַאפ יז סָאוו ,םעד ןנעוו יפרעמ

 ,ןעלסקַא יד טימ ןניוצ

 טשינ ןיּב ךיא ...םעד ןיא קידלוש טשינ ךָאד ןיּב ךיא דעּבָא ---

 ...!קירלוש

 טאה יז ןוא ,קידלוש זיא סע רעוו ,טסואוועג טונ טָאה ןיילַא יז

 ;טנעטַאּפמיא זיא ןַאמ ריא סָאװ ,םעד ןופ ןטילעג קינייו טשינ

 לָאמ עלַא ךיז טָאה יז ;זעוורענ רעייז ןרָאװעג םעד רעּביא זיא יז

 ןעוועג ריא זיא סע רעּבָא ,טקידירּפַאב טשינ ךעלקערש טליפעג
 ..טמעשענ ךיז טָאה יז .םעד ןגעוו ןדער וצ םענעגנָא טשינ

 ,ןשטנעמ עוויאאנ ךס א ךיז םורַא טאהעג קידנעטש טָאה יז

 -לוזער ןעז ןיוש ןעמ טעװ דלַאּב-דלַאּב זַא ,רעכיז ןענעז עכלעוו

 -וצ ןוא טפָארצ ןיוש ;ןַאמ ןטימ ןעגנואיצַאּב עריא ןופ ןטָאט

 עוויאַאנ ענעי ןופ ןקילּב יד טליפענ ךיז ףיוא יז טָאה ףרַאש

 -וצקעווַא ןדירפוצ ןעוועג קידנעטש יז זיא רַאפרעד ןוא ,ןשטנעמ

 עריא ןופ רענייא ןוא ,?סיּבַא ןעיירטשעצ ךיז ןוא ףיוה ןופ ןייג

 .ררעפ ַא ףיוא קידנטייר ןרָאפ וצ ןעוועג זיא סננינעגרַאפ עטסעּב

 םענעגיױצעגנָא םעד ןופ יירפ ןוא טפול רעשירפ רעד ףיוא

 ,ץַאלַאּפ ןכעלנינעק רעלַאסרעװ םניא טשרעהעג טָאה סָאוװ ,טעקיטע

 ריא ןופ טפַאשלעזעגנ רעד ןיא יו רעסעּב ךס א טליפעג ךיז יז טָאה

 יָאנ רעדנַא ןייק טָאה יז ןעמעוו רַאפ ,יַאַאנ ןיפערג ,עמַאד-ףיוה

 -עג ביל טָאה יז ,טעקיטע םאדַאמ , רָאנ יו ,טאהעג טשינ ןעמ

 עכלעזַא טימ ןקוק סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יד ןופ טייוו ןייז וצ טָאה

 טרעגנַאװש יז יצ ןפערט וצ ידּכ ,רוניפ .ריא ףיוא ןקילּב עקירעגיינ

 ריא טָאה ףיוה ןופ ןיליירפ ַא ןעוו ,לָאמנייא ןוא .טשינ וצ ,ןיוש

 יעג טשינ יז טלָאװ טצי א זַא ,טנָאזעג שינערעהוצנָא ןַא טימ

 סעּכ ןיא ןרָאוװעג יז ןיא ,דרעפ ַא ףיוא קידנטייר ןרָאפ טפרַאד

 :ןעיירש ןּכיוהעגנָא טָאה ןוא

 ךיא ןזַא ,ךייא רעכיורַאֿפ ךיא ,רימ ןופ ּפָא ךיז טעּפעשט ---
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 טשינ ךָאנ טלַאה סע ליוו ,דרעפ ַא ףיוא קידנטייר ןרָאפ געמ

 ןופ ןּבעל סָאד ןָאק ןיא ןלעטש ךיא לָאז טימרעד זַא ,ייּברעד

 : | ...שרוי ַא

 ןצנַאג ןרעּביא ךיוא רָאנ ,ץַאלַאּפ ןכעלגינעק םניא רָאנ טשינ

 -נַא ירַאמ יצ טימרעד טריסערעטניא קרַאטש ךיז ןעמ טָאה דנַאל

 ןפירנַאּב יד טיול .ןיינ וצ ,ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ ןיוש זיא טענַאוט

 -עק וצ גנואיצַאב רעקיטסלָאמַאד רעד טיול ןוא טייצ רענעי ןופ

 -ַאנ יו רעמ טשינ ןעוועג זיא ,ןײמעגלַא ןיא סעיטסַאניד עכעלגינ
 ןוא .ןריפערעטניא טימרעד ךיז ןעמ לָאז דנַאל ןרעּביא זַא ,ךעלריט

 -לעזַא ךיז ןעניפעג סע ןַא ,טסואוועג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ?ייוו

 טָאה ,םעד ןיא קידלוש רשפא זיא יז זַא ,ןעקנעד סָאװ ,יאדוא עכ
 םעד ןנעוו טָאה יז ןעוו ,לָאמ עלַא ןוא ,ןטילעג קרַאטש ןופרעד יז

 :טנָאזעג סורדרַאפ טימ יז טָאה ,ןשטנעמ עטנָאנ רָאנ וצ טדערעג

 "-ַאמ ךיא .,,קידלוש טשינ םעד ןיא ךָאד ןיּב ךיא רעּבָא ---

 ...ןקידלוש טשינ םעד ןיא ןיּב ךיא זַא ,ךייא רעכיז

 וי טָאה יװ ןוא .טליפעג טשינ יז טָאה ןסיאול וצ עּביל ןייק

 םורַא ךודיש רעד זיא ןָא גנַאפנָא עמַאס ןופ ןַא ,ןליפ טנַאקעג סָאד

 טָאה יז רעֹּבָא .רעטנכערעגסיױא-שיטילָאּפ ַא ןעוועג םורַא ןוא

 ,ןשטנעמ ןכַאװש םעד רָאנ טשינ ןעזעג םיא ןיא ,,,טרעיױדַאּב םיא

 .ןשטנעמ ןקיצרַאהכייװ ןוא ןקיטומטונ םעד ךיוא רָשע
 -2ָאנ ץלַא ריא טָאה רע ,ריא וצ טוג רעייז ןעוועג זיא רע ןוא

 ןייז טימ טָאה רע .ןלעוּפ טנַאקעג ץלַא םיא ייּב טָאה יז .ןּבענעג

 טשינ ריא ןיא רע סָאװ ,רעלעפ םעה ןטעלנרַאפ טלָאװעג טייקסטונ

 ...ןַאמ ןייק

 ---,טגערהפעג לָאמנייא ריא רע טָאה -- ,תמא םעד רימ גָאז ---

 ?ביל תמא עקַאט ךימ טסָאה וד

 טכבייל טשינ ןעוועג ןטענַאוטנַא ירַאמ ןיא ענַארפ ַאזַא ףיוא

 :ױזַא טקירדעגסיוא ךיז טָאה יז ןוא ןרעפטנע וצ
 ,-עמ ךָאנ ,..ליפעג ןעמערַאו ַא רעייז ריד רַאפ ּבָאה ךיא ---

 ...קראטש רעייז ךיד ריטקעּפסער ךיא

 זַא ,לדיימ ַא ןרעפטנע יו ,עּבלעז סָאד ןעוועג זיא סָאד ןוא ==
 ...עגייש א זיא יז יצ ,ענַארפ ַא טלעטש יז ןעוו ,ענולק ַא זיא יז
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 ירד למיּפַאק

 ןוא ףױה רעלַאסרעװ ןיא טײקנברַאדרַאצ יד

 ןופרעד דעטשּוװ שלא וינעפ רעד

 -ןײרַא ןיא טענַאוטנַא ירַאמ רעכלעוו ןיא ,ערעפסָאמטַא יד

 ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ץַאלַאּפ ןכעלנינעק רעלאסרעוו םניא ןלאפעג

 -תי ַא ףיוא טכעלש ןקריוו טזומענ טָאה יז ןוא ,ענעטָארעג רעייז

 ךיז טָאה רעטקַארַאכ רעד ןעמעוו ייּב ,לרייפ רעטעװעלַאּבעצ ,רענ

 י .ןטעּברַאסיוא ןיא ןטלַאהעג טשרע

 ןטלַא םוצ טנַאנ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עטסרעמ יד

 ןטלַאהעג ןּבָאה עכלעוו ,ןטַארקַאטסירַא ענשזַאװ רעייז עלַא ,גינעק

 -רַאפ ןעוועג ןענעז ,טנעה יד ןיא ךיז ייַּב קלאפ םנופ לרונ םעד

 ףיוה ןיא ןעניפענ וצ ןעוועג רעווש זיא סע ;ךרוד ןוא ךרוד ןּברָאד

 ;עטּבילעג עכעלטע רעדָא ענייא ןּבָאה טשינ לָאז סָאװ ,ןַאמ ַא

 ,יורפ עטַאדייהרַאפ ַא טרָאד ןעניפענ וצ ןעוועג רעווש ךיוא זיא סע

 ריא ןרָאנוצּפָא טכילפ ריא סלַא ןטכַארטַאב טשינ סָאד לָאז סָאװ

 ןוא ךַאז עכעלנייוועג ץנַאג ַא ןעוועג זיא טײקנסַאלעגסיוא .ןַאמ

 -רַאֿפ וצ סָאד קיטיונ רַאֿפ ןענופעג טשינרָאנ ןיוש טָאה רענייק

 טָאה סָאװ ,יורפ רעטַארייהרַאֿפ ַא ףיוא .ןטלַאהַאּב רעדָא ,ןלעטש

 סָאװ ,ןַאמ ןטַארייהרַאֿפ ַא ףיוא ןוא ,ןטּבילעג ןייק טאהענ טשינ

 ףיוא יו ,טקוקעג זעמ טָאה ,עטּבילענ ןייק טָאהענ טשינ טָאה

 טנָאקעג טשינ סָאד טָאה שרעדנַא ןוא .ןשטנעמ עלַאמרַאנ-טשינ

 ,ןילַא גינעק םעד רעטסומ ַא רַאפ ןעמונעג ןּבָאה עלַא ?ייוו ,ןייז
 ץלעיציפָא ןַא ןטלַאהעג ףיוה ןיא ךיז ייַּב לָאמ עלַא טָאה רעכלעוו
 ..טימרעד טמעשענ טשינ ךיז ןוא עסעדטעמ

 יד ץַאלַאּפ ןכעלנינעק רעלאסרעוו םניא זיא טייצ רענעי ןיא

 .טמַא-סגנוריגער ןימ א ןעוועג עסערטעמ רעלעיציפָא ןַא ןופ עֿלָאר |

 ןְבָאה לָאז גינעפ רעד זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע יו ,ױזַא טקנוּפ

 ,רעלריטַאט ןעוועגנ זיא ױזַא ,טעניּבַאק ןיא רעטסינימ-רעימערּפ ַא
 ײצ



 שינ ןיא סע  רעמיצפָאלש ןיא עסערטעמ ַא ןּבָאה לָאז רע זַא

 -ןָא טגנוריגער ןיא וליפא טָאה ,עסערטעמ סגינעק םעד ,יז ,רעמ

 ,רעטסינימזרעימערּפ ןרַאפ טכַאמ רעמ ךס ַא טַאהעג ןטייהנגעלעג

 ןָאטעג ןוא סולפנייא ןסיורג ַא טָאהעג גינעק ןפיוא טָאה יז ?ייוו

 .,טלָאװעג רָאנ טָאה יז סָאװ ,ץלַא םיא טימ

 ןיא רודַאּפמָאּפ םַאדַאמ יד ןעוו ,לַאפ רעד ןעוועג זיא ױזַא

 ,לַאפ רעד ןעווענ ךיוא זיא ױזַא ןוא ,עטּבילעג סנינעק םעד ןשוועג

 ..ץַאלּפ ריא ןעמונרַאפ טָאה ירַאבויד םַאדַאמ יד ןעוו

 -ןָאט יד ןעוועג לָאמ עלַא זיא '!טעטסעיַאמ ןייז ןופ רוה יד,

 יי ;עדנערג יד טריפעג טָאה יז ;ףיוה ןכעקגינעק םניא ןירעּבעג

 -סיוא טָאה יז ;ןרָאטסינימ טצעזעגפיורַא ןוא טצעזעגּפָארַא טָאה

 ןֹּבָאה ריא רַאפ ןוא ,ןטמַא עשיטילָאּפ עטססיטכיוו יד טלייטעג

 ,ןגיוּבעג ןעיירד ןיא רעדנעל עטסערג יד ןופ ןרָאדַאסַאּבמַא יד ךיז

 רעייז ןופ ןסערעטניא יד רַאפ טניולעג ױזַא ךיז טָאה סע ןעוו
 .ןעננוריגער

 םייּב זַא ,טסואוועג טָאה דנַאל ַא ןופ רָאדַאסַאּבמַא ןַא ןעוו

 -ענ רע טָאה ,ןלעוּפ וצ סעּפע רעווש ןייז םיא טעװ ןיילַא גינעק

 -נִא ןוא ,טייז ַא ןָא ץלָאטש ןייז ןוא סוחי ןייז ןגיוּברַאפ טזומ
 יז ןוא , טעטסעיַאמ ןייז ןופ רוח , רעד ייּב ריט רעד ןיא ןּפַאלק

 נינעק םייּב ןלעוּפ רַאפ לייוו ,טניילרעד טשינ ןיוש םעד וצ טָאה

 ןעמ טָאה ,ןלעוּפ טנַאקעג טשינ םיא ייּב טלָאװ ןעמ סָאװ ,ךַאז ט

 -ןס עסיורג רעייז ןפָארטַאב ןּבָאה סָאװ ,תונתמ טימ טנױלַאּב יז

 ...טלענ סעמ

 ןיא ףיט ױזַא ןוא טײקנּברָאדרַאפ יד ןעװעגנ זיא סיורג ױזַא

 ךָאנ ץַאלַאּפ ןכעלנינעק רעלַאסרעװ םניא טייקטליופעצ יד ןעוועג

 יד ןכַארּבעגסױא ןיא'ס רעדייא רָאי קילטנעצ ייווצ עּפַאנק טימ

 .עיצולאווער עסיוהנ

 סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ ןעוועג זיא ןיילַא רעט-18 רעד סיאול

 -עג טָאה רע ;גָאט ןקידנגרָאמ םעד ןגעוו ןטכַארט וצ טנייפ ןּבָאה

 , ג ר א מ ןגעװ ןרעלק טלָאװעג טשינ ןוא ,ט ניי ה ןטימ טּבעל

 -ער ןייז טימ ,גנוריפפיוא ןייז טימ זַא ,טסואווענ רעכיז טָאה רע
 סָאד ןוא גנַאנרעטנוא םוצ עיטסַאניד יד ןעגנעהּב רע טעװ ,ןריג
 ,טרעמיקעג קינייו םיא טָאה סָאד רעּבָא ,גנולפייווצרַאפ וצ קלָאּפ
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 טפנוקוצ רעד ןנעוו םדערעג םיא טימ טָאה ןעמ ןעוו ,לָאס עלַא
 ,עבלעז סָאד ןגָאז וצ טָאהעג ביל רע טָאה ,עיטסַאניד רעד ןֹופ
 ;לָאמ ןייא ןוא טרעדנוה טרעהעג םיא ןופ ןיוש טָאה ןעמ סָאװ

 ...ןלוּבמ ַא ןליטַא ןעמוק געמ רימ ךָאנ ---

 .ןייז טעװ רעטעּפש סָאװ ,טראעג טשינ םיא טָאה סע

 עטסטנַָאנ יד טשינ וליפא ,טַאהעג ביל טשינ םענייק טָאה רע

 רע ,ּפָארַא ןּבוא ןופ טסוקעג ןעמעלַא ףיוא טָאה רע ,.ןשטנעמ
 קרַאטש רעייז קידנכיירטשרעטנוא ,ךיז ןופ ןזָאלּבעג קידנעטש טָאה
 -שזַאו רעכעלכעלפחעביוא רעד .נינעק רעד זיא רע זַא ,טקַאפ םעד

 רָאג יד ןופ ענייא ןעוועג םיא ייּב ןיא ,ףיוה ןיא טעקיטע רענ
 ,טקיסעלבאנהַאֿפ ןעמעלַא ןוא ץלַא טָאה רע ןוא ,ןכַאז עקיטכיוו
 טאהעג רָאנ טָאה רע ןעו לייו ,רעדניק ענעגייא ענייז וליפא

 ...רעטּבילעג ןייז טימ טכארברַאפ רע טָאה ,טייצ עיירפ

 ,ֿפױו רע ןעוו ריא וצ ןייג וצ םעװקַאּב ןייז םיא לָאז סע ידּכ

 רע זַא ,יױזַא טנרחָאעגנייא רע טָאה ,טכַאנייּב ייס ןוא גָאטייּב יי

 ,ּפערט ערעדנוזַאּב ןוא רָאדירָאק ןרעדנוזַאב ַא ןּבָאה ךיז רַאפ לֵאז

 סָאד ןוא ,ץאלַאּפ ןכעלגינעק םניא ןרעמיצ עריא וצ ןריפ סָאיו
 זיא רע ןעוו ,ןַאד וליפא ,ךַאז עטססיטכיוו יד ןעוועגנ םיא ייּב זיא

 -עּביא סָאד ,רָאי קיצכעז רעּביא ןופ ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג ןיֹוש

 ;לייו ,טרַאענ טשינ םיא טָאה עקיר

 ׂ "'!לוּבס ַא וליפַא ןעמוק געמ רימ ךָאנ,

 עשיליוּפ ענעזעוועג א ,אקסנישטשעל ַאירַאמ ,בייוו ןייז ןעוו

 יױזַא ןניוצַאּב ריא וצ ךיז רע טָאה ,טּבעלעג ךָאנ טאה ,ןיסעצנירּפ
 -בםער טשינ .טריטסיזקע טשינ ןצנַאגניא םיא רַאפ טלָאװ יז ךיילג

 ןוא קנַארפ ,ףיוה ןיא רע טָאה ,ןליפענ עריא טימ ךיז קידנענ

 ןעז ,ןרעה טזומעג טָאה יז ןוא ,ןעיורפ ערעדנַא טימ טּבעלעג ,יירפ-
 רעּבָא .טַאהעג טשינ הרירּב רעדנַא ןייק טָאה יז לייוו ,ןגייווש ןוא

 ןעוו ןוא ,ןרָאּבעג רעדניק עכעלטע םיא ןֹופ יז טָאה ןנעווטסעדנופ
 ןוא רעטכעט ריפ ןזָאלעגרעּביא םיא יז טָאה ,ןּברָאטשענ זיא יז
 ,ןוז ןייא

 ,סיאול ץנירּפניורק םעד ןופ רעטָאפ רעד ןעוועג זיא ןוז רעד
 םָאד טָאה .רע ;טענַאוטנַא ירַאמ טימ טאהעג הנותח טָאה רעכלעוו
 ,ןש18 םעה סיאול ןופ טיוט ןכָאנ ןָארט םעד ןענעשרי טלָאזעג
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 ,ןגָארטעגמורַא ךיז ןּבָאה ןעגנַאלק ןוא ,ןּברָאטשענ זיא רע רעּבָא|

 ןעמ רָאנ ,טיוט ןכעלריטַאנ ןייק טימ ןּברָאטשעגנ טשינ זיא רע זַא

 -ימ-טּפיוה ןייז ןוא ןייֵלַא גינעק רעד זַא ןוא טמסרַאפ םיא טָאה

 ..םעד ןיא טנַאה ַא טָאהעג ןּבָאה לעזַאוש רעטסינ
 רעד ;טנורנ ַא ןָא ןצנַאנניא ןעוועג טשינ ןענעז ןעננַאלק יד

 -עג ךס ַא טָאה ,ןט-18 םעד סיאול ןופ ןוז רעד ,ןָארט םנֹופ שרני

 רע ;טכעלש יױזַא ףיוא ךיז טריפ רעטָאפ ןייז סָאװ ,םעד ןופ ןטיל

 ןַאד זיא עכלעוו ,רודַאּפמָאּפ םַאדַאמ רעד ףיוא םורק טקוקעג טָאה

 'ןייז טָאה רע ןוא ,?טעטסעיַאמ ןייז ןופ רוה עלעיציפָא , יד ןעוועג

 ,לָאמנייא ןוא .ןזיוװעגסיױרַא ןפָא ריא וצ גנוטכַארַאפ ןוא האנש

 טסייר'ס יו ןוא טדייל רע ױזַא יו ,ןופרעד טדערעג טָאה רע ןעוו

 ,םעד רעּביא טדייק רעטומ ןייז יו קידנעעזוצ ץרַאה סָאד םיא

 ןָאט ַא טימ ,רע טָאה ,טכעלש יױזַא ףיוא ךיז טריפ גינעק רעד סָאװ

 :וזַא טקירדענסיוא ךיז ,גָאטייװ ןפימ ןו

 טימ ךיא טלָאװ ,טכַאמ טאהעג רָאנ טלָאװ ךיא ןעוו ,ָא ---

 סיוא טנכערענּפָא ךיז ,רודַאּפמָאּפ םאדַאמ יד יוװ ,ףרואווסיוא ַאזַא

 עלַא יד ףיוא דֹחּפ א ןפרָאװעגפױרַא טלָאװ סָאװ ,רענייטש אזַא

 םענעּברָאדרַאפ ַא רַאפ גינעק ַא ןכַאס עכלעװו 4,ןענױשרַאּפ

 ...ןןשטנעמ

 ץנירּפנירק םנופ רעטָאפ רעד טָאה ןטייהננעלענ ךס ַא ייּב

 ןעווצ טשינ רעמ ןיוש ןָאק רע סָאװ ,ףיורעד טנַאלקעג ךיז סיאול

 ןעוו ןוא ,ץַאלַאּפ ןכעלגינעק םניא טיײקנּברַאדרַאפ עכעלקערש יד

 :טנָאזעג רע טָאה ,ןרָאװעג קנַארק גָאטייוװ-ץרַאה סיורג ןופ זיא רע

 ירַאפ רעטסערג רעד זיא ערעפסָאמטַא רעטכעלש ַאזַא ןיא ---

 ...גנוי ןּברַאטש וצ ןנינעג

 ץנירּפניורק םעד זַא ,ךעלנעמ רעייז עקַאט רעּבירעד זיא סע

 ,טיוט ןכעלריטַאנ ןייק טימ ןּברָאטשעג טשינ זיא רעטָאפ סעסיאול

 ןייז ןוא ןיילַא גינעק רעד זַא ןוא ,טמסרַאפ םיא טָאה ןעמ רָאנ

 ןופ .םעד ןיא טנַאה ַא טַאהעג ןּבָאה לעזַאוש רעטסינימ-רעימערּפ

 טָאה ןשטנעמ אזא ,ןרעוו רוטּפ טפרַארענ ןעמ טָאה ןשטנעמ אזַא

 ןפיוה עכעלגינעק ןיא ןוא ;נעװ ןופ ןעמיורּפָא טפרַאדעג ןעמ

 ץנאנ ַא זיא'ס ןוא ,ןטנעמיטנעס ןייק טימ טשינ ךיז ןעמ טנבער

 ,ןוז םענענייא ןייז ןדרָאמרעד לָאז רעטָאפ ַא זַא ,ךאז עכעלנייוועג
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 ןייז ןוא ןכעלקערש םעד ןַאוװיא טימ לַאפ רעד ןעוועג ןיא סע יוװ

 ןוז ןייז ןוא ןסיורג םעד רטָאיּפ טימ ,שטיוואנאויא ןַאוװיא ,ןוז

 םעד רעדנַאסקעלַא טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סע יװ ןוא ,יעסקעלַא

 ןופ גנוררָאמרעד רעד ןיא טנַאה ַא טָאהעג טָאה רעכלעוו ,ןטשירע

 ...רעטשרע רעד לעווַאּפ רַאצ ,רעטָאפ ןייַז

 יול ןופ ףיוה םניא ןוא .טשינ עלָאר ןייק ןליּפש ןטנעמיטנעס

 ,וַאד זיולּב ןטנעמיטנעס ןעז טנַאקעג ןעמ טָאה ןט315 םעד סיא

 זיא עקירעּביא סָאד .רעטּבילעג א ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'פ ןעוו

 טּביירש ױזַא -- לַאסרעװ ןיא,, ?ייוו ,קיטכיוו ןעוועג טיג ןיוש

 רעד :קיטכיוװ ןעוועג ןכַאז יירד זיולּב ןענעז --- רעקירָאטסיה ןייא

 זיא ףיוה רעד לייוו ןוא ...'ףיוה רעד ןוא עטבילעג ןייז ,גינעק

 ןּבעל ןוא ּבייל טימ זיא ןיילַא גינעק רעד ןוא ,סגינעק םעד ןעוועג

 יי זַא ,יוַא ןעמוקענסיוא זיא ,רעטּבילעג ןייז ןיא ןָאטרַאֿפ ןעווע

 יַאּב ףרַאד ,ריא ןגעק רָאנ זיא'ס רעו ןוא ,עטסקיטכיוו סָאד זיא

 .יגעֹוו ןופ ןרעו טמיורענּפָא ןצנַאגניא רעדָא ןרעוו טקיטייז

 רעדָא ןקיטייזַאּב טנַאקעג ךָאד ןעמ טָאה רעּבָא ןעמעלַא טשינ

 "עג קידנעטש ףיוה ןיא רעּבירעד ךיז ןּבָאה ,געו ןופ ןעמיורּפָא

 רַאפ ןעוועג רעווש זיא'ס ןוא ,ןעננורעװשרַאפ ,סענירטניא טבעוו

 םענירטניא ןוא ןעגנורעוושרַאפ יד זַא ,ױזַא ןטלַאה וצ ךיז םענייא

 ןטלַאה ךיז .ןעיצניירַא טשינ עקַאט רעדָא ,ןרירנָא טשינ םיא ןלָאז

 ינָאנ ַא טָאה ערעפסָאמטַא . ַאזַא ןיא ןייר ןּניילּב ,סנטייוורעד ןוכ

 ,טוואורּפעג ַאי סָאד טָאה רע ןעוו ןוא ,טנַאקעג טשינ שטנעמ רעט

 -עּבעל ַא ןסעפיוא ךיז רעדָא :ןגעוו ייווצ ןּבילּבעג םיא רַאפ ןענעז

 ןעמ זַא ,גנולפייווצראפ רעפיט ַאזַא ןופ ענַאֿל יד ןכיירג ןוא ןקיד

 זיא ערעפסָאמטַא רענעּברָאדרַאפ = ַאזַא ןיא ,, זַא ,ןנאז ןענַאק לָאז

 רעד ןעוועג זיא סע יװ ,''גנוי ןּברַאטש וצ ןגינעגהַאפ רעטסערג רעד

 ןיא ןעיצניירַא ךיז רעדָא ,רעטָאפ סעסיאול ץנירּפניױרק ןטימ לא

 סע יו ,םּת רענענַאלשענרעדינ ַא ןרעוו ןוא ?עפ רענענייא רעד

 .ןילַא סיאול ץנירּפניױרק ןטימ לַאפ רעד ןעוועג זיא

 סנינעק םעד טליּפשעג ןּבָאה סענירטניא יד ןיא ?ייט ןשּפיה ַא

 "עג ייז ןענעז ריפ .טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ''ךעלעמומ,, יד ,רעטכעט

 טָאה עזיאול .עיַפָאס ןוא עזיאול ,עירָאטקיװ ,דיעלעדַא -- ןעוו

 סָאװ ,רַאפרעד ךיוא יאדוא ןוא ,ןייז טנַאקענ טשינ םייח רעד ןיא
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 ,ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ ריא זיא רעטָאפ םנופ טײקנּברָאדרַאפ יד
 טלָאװ יז יו ,ענַאנ ַא סלַא ריטסַאנָאמ ַא ןיא טּבעלעג טָאה יז ןוא
 ..גינעק םנופ דניז ערעווש יד ןפיוקסיוא טלָאוװעג טימרעד

 -קיו ,דיעלעדַא סניסעצנירּפ יד ,רעטכעט יירד ערעדנַא יד
 ,םעד ןופ תחנ ןייק טַאהעג טשינ ךיוא ןּבָאה ,עופָאס ןוא עירָאט
 רעּבָא ,סעצינווָאבויל ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש ױזַא זיא רעטָאפ רעייז סָאװ
 -ָאנ ןייק ןענעז ייז ןוא קעװַא טשינ ריטסַאנָאמ ןייק ןיא ןענעז יז
 גנודליּב רעייז ןעמ טָאה ןרָאי עגנוי וד ןיא .,ןרָאװעג טשינ סענ
 ףיוא טעמּכ ךיז טָאה רעטָאפ רעד לייוו ,טקיסעלכַאנרַאפ ךעלקערש
 ןייק טָאה רָאי ףלעווצ ןופ רעטלע רעד זיּב ;טקוקעגמוא טשינ ייז
 ייז טָאה ןעמ ;ןּביירש רעדַא ןענעייל טנָאסעג טשינ ייז ןופ ענייא
 ןיא רָאנ ,ץַאלַאּפ ןכעלנינעק רעלַאסרעװ םניא ןטלאהעג טשינרָאג
 ךיז ןּבעל ןיא ןעגנַאגעג טשינ םענייק זיא םע ואוו ,עלוש ַא סעּפע
 ייז זַא ,ןעוועג ןיא רקיע רעד ?ייוו ,גנודליּב רעייז טימ ןּבעגוצּפָא
 ןיא ןטַאט םעד ןרעטש טשינ ןוא םייה רעד ןיא ןייז טשינ ןלָאז
 ןעוועג רשפא ןטלָאװ יז ןוא .סעצינווַאּבויל יד טימ ןעגנואיצַאּב ענייז
 ןֹוא ןענעייל טשינ ןענעק עכלעוו ,ןשטנעמ עדנסיוומוא ןּבילּברַאפ
 טנַאקעג טשינ סָאד טָאה רעכלעוו ,רעדורּב רעד טשינ ןעוו ,ןּביירש
 -ענסיורַא טָאה ,סיאול ץנירּפניורק םנופ רעטָאפ רעד ,רע ;ןעזוצ
 יוזַא ייז טָאה ןעמ ואוו ,עלוש רעד ןופ רעטסעווש יירד יד ןעמונ
 ןכעלגינעק םניא קירוצ טכַארּבעג ייז טָאה רע ;טקיסעלבַאנרַאמ
 טנרעלעג ןּבָאה ייז ;גנודליּב ַא ןטירק ןלָאז ייז זַא ,ןעזעג ןוא ץיאלַאּפ
 רעּבָא ,טלקיװטנַא ןייפ ךיז ןֹּבָאה ייז ןוא טכיזפיוא ןייז רעטנוא
 -עז ייז סָאװ ,םעד רעּביא ןוא ,גונעג ןעוועג טשינ זיא ןייֵלַא סָאד
 טשינ ייז טָאה רעטָאפ רעד ןוא רעטומ ַא ןָא תומותי ןּבילּבעג ןענ
 עטרעטיּברַאפ ,ןדיומ עטלַא ןּבילּבעג ייז ןענעז ,טאהעג ןעניז ןיא
 םנוא ןעמוקעגנָא ןיא טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ןוא ,עכעלקנערק ןוא
 ערעייז ןיא ןעמעננירַא ריא טוואורּפענ ייז ןּבָאה ,ףיוה רעלַאסרעוװ
 ,סולפנייא רעייז רעטנוא ןצנַאגניא ןלעטש יז ןוא טגעה

 יד ,דיעלעדַא ןעוועג זיא רעטכעט עלַא ןופ עטסנטַארעג יד
 ןוא שינעילַאטיא טנעקעג יז טָאה שיזיוצנַארּפ רעסיוא ,עטסטלע
 רעד טימ טנַאקַאּב סידהשקשינ ץנַאג ןעוועג ךיוא זיא יז ;שילגנע
 טליּפשעג טכעלש טשינ טָאה יז ןוא ,ךיירקנשרפ ןופ עטכישענ
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 -מַא טַאהעג טָאה יז .ןטנעמורטסניא עשילַאקיזומ עכעלטע ףיֹוא
 ןּבָאה ןוא ףיוה ןכעלגינעק ןיא עלָאר ַא ןליּפש טלָאװעג ,עיציּב
 רעּביא רעּבָא .גינעק ַא ןופ רעטכָאט רעד רַאפ טסַאּפ'ס יו ,העד ַא
 יז ןוא ןליפש טזָאלעג טשינ עלָאר ןייק ריא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד
 ירַאבויד םַאדַאמ יד סָאװ ,םעד ןופ טקנערקעג טליפעג ךיז טָאה
 עשיטילַאּפ עטסקיטכיו יד ןעמיטשַאּב םייּב העד עצנַאג יד טָאק

 ןעגנורעוושרַאפ .עמייהעג וצ גנוניינ ַא ןעמוקַאּב יז טָאה ,ןטמַא
 -עג ןצימיא טימ ךיז טָאה יז ןעוו ,לָאמ עלַא ןוא ,סעגירטניא ןוא
 .טייהרעליטש ?ציּפש ַא ןָאטעגּפָא יז טָאה ,ןענעכערּפָא טלָאװ

 ןעוו .ןעוועג טשינ דיעלעדַא ןיסעצנירּפ יד זיא ענייש ןייק
 ,קרַאטש יױזַא ןעזעגנָא טשינ סָאד ךיז טָאה ,גנוי ןעוועג ךָאנ זיא יז
 ןופ רעטלע רעד ןיא רעּבָא .טעלנרַאפ ץלַא טָאה טנעוי יד לייוו

 סָאד ןוא ,סואימ רעייז ןעזעגסיוא דיעלעדַא טָאה רָאי קיצרעפ
 .ןעוועג זיא יז יו ,טרעטיּברַאפ רעמ ךָאנ טכַאמעג יז טָאה

 ןעוועג טשינ אקוד זיא ,רעדיוו ,עירָאטקיװ ןיפעצנירּפ יד
 ןכיוו ןוא ןטוג ַא רעייז טַאהשג ךָאנ יז טָאֹ וצרעד .עסואימ ןייק
 סָאד ןוא סעיציּבמַא ןייק טַאהעג טשינ רעּבָא טָאה יז ,רעטקַארַאב
 רוא הוא טָאה רעטָאפ ןופ ןּבעל ענעברָאדרַאפ ןוא ענעזַאלעצ

 ךיז ןוא ןריױלרַאפ טומ םעד ןצנַאגניא טָאה יז זַא ,טקריוועג יוזַא
 ןיוש טלָאװ ריא יו טקנוּפ ,קיטליגכיילג ױזַא םעלַא וצ ןגױצַאּב
 -ןוא טייצ עצנַאנ יד ןענַאטשעג רעּבָא ןיא יז ,סנייא ץלַא ןעוועג
 טָאה ענעי סָאװ ;רעטסעוװש רערעטלע רעד ןופ סולפנייא ןרעט
 טּפָא יז ןיא רַאפרעד ןוא ,קילייה ןעוועג ריא ייּב זיא ,טנָאזעג
 .ףיוה םנופ סעגירטניא יד ןיא ןרָאװעג ןגיזצעגנירַא

 א ןעוועג ןיא ,עיפַאס ןיסעצנירּפ יד ,רעטכַאט עטסנניי יד
 םנופ טיײקנזָאלעצ יד סָאװ ,םעד רעּביא ךיוא ןוא ,ענעגַאלשרעד
 ערעדנַא יד יװ טקנוּפ ;ןַײרַאה םוצ ןעוועג טשינ דיא זיא רעטָאפ
 -ַאמ יד ,עצינווַאבויפ סנטַאט םעד טסַאחעג ךיוא יז טָאה רעטכעט
 עטַאט רעד סָאװ ,טימרעד טמעשעג ךיז טָאה יז ;ירַאּבויד םַאד
 -ערטעמ רעדנַא ןַא לָאמ עלַא טלַאה ןוא טשינ השוּב ןייק רָאנ טָאה
 ןיא טמעשעג ױזַא ךיז טָאה יז לייוו ןוא ,ףיוה ןיא ךיז ייּב עס
 יד טעגרַאעגסיױוא ריא ייּב ךיז טָאה ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןופ ףיולראפ
 ךרע רעד וצ ןזאלעגהעטנורא קידנעטש ןגיוא יד ןטלַאה וצ עבט
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 טכַאמענ יז טָאה םורַא ןוא םודַא .ריא וצ טדער'מ ןעוו ןטייווש ןוא

 ןיא ןציז טנעקענ טָאה יז ןזָאה םענעקַארשעצ א ןֹופ קורדנייא םעד

 -סױרַא טשינ טרָאװ ןייא ןייק ןוא ןהעש ןוא ןחעש טפַאשלעזענ ַא

 -עג ארומ ץלַא טָאה יז לייוו ,ןּביוהפיוא טשינ ןגיוא יד ןוא ןדער

 ךיז ןוא ירָאּבויד םַאדַאמ יד ןעמוקניירַא טעוװ טָא-טָא זַא ,טָאה

 -קנַארפ ןופ ןיגינעק יד ןעוועג טלָאװ יז יו טקנוּפ ױזַא ןעמענַאב

 זיולּב ןוא ,,ןטלַאהעגקירוצ ןוא ליטש ןעוועג לָאמ עֶלַא זיא יז ,ךייר

 וצ ןּביוהעגנָא טָאה'ס ןוא םרוטש ַא ןכערבסיוא טנעלפ'ס ןעוו ,ןַאד

 יז ;ןשטנעמ וצ ןזָאלעגוצ ןרָאװעג יז זיא ,ןצילב וצ ןוא ןרענוד

 ןוא ןקַאה ייז ןוא ןעמַאדפיוה עריא וצ ןפיולניירַא ןַאד טגעלפ

 ןיא זיולּב .ןטלַאהַאּב יז ןלָאז ייז ,ןצישַאּב יז ןלָאז ייז ,ןשוק

 יװ לענש ױזַא רעֹּבָא ,קידוועדער ןעוועג יז זיא ןטנעמַאמ עכלעזא

 טרענודעג טשינ רעמ ןיוש טָאה סע ןוא רעּבירַא זיא םרוטש רעד

 טכַאמעג רעדיוו ןוא ליטש ןעוועג רעדיוו ןיוש יז זיא ,טצילּבעג ןוא

 "רע טרָא ןַא טכוז סָאוװ ,זָאה םענעקָארשעצ ַא ןופ קורדנייא םעד

 -קיו ןיסעצנירּפ יד יװ טקנוּפ ןוא .ןיילַא ןטלַאהַאּב וצ ךיז ץעג

 ןרעטנוא ןענַאטשעג ,עיפָאס ןיסעצנירּפ יד ,ךיוא יז זיא ,עירָאט

 ןוא ,דיעלעדַא ןיסעצנירּפ ,רעטסעווש רערעטלע רעד ןופ סולפנייא

 ןיוועגסיורא טייהנגעלעג רעדעי ייּב ןכָאה ןעמאזוצ יירד עלא

 .ירַאּבויד םַאהַאמ רעד וצ גנוטכַארַאפ רעייז

 ןעמונעג טשינ אקוד טָאד ךיז טָאה ירָאּבויד םַאדַאמ יד רעּבָא

 ןפיוא ןוא גינעק ןפיוא סולטנייא ריא ,ןצרַאה םוצ קרַאטש רעייז

 טפראדעג טשינ ךיז טָאה יז זַא ,סיֹורג יוזא ןעוועגנ זיא ףיוה ןצנַאג

 וצ ךיז ןעיצַאּב רעטכעט סנינעק םעד יױזַא יו ,םעד ןנעוו ןרעמיק

 טרָאו א סריא ,דנַא ןיא רוניפ עטסקיטכעמ יד ןעוועג זיא יז ;ריא

 ןשטנעמ עטסקיטכיוו יד ןופ לַאזקיש םעד ןדיישטנַא טנַאקעג טָאה

 ןילק ןכַאמ טנעקעג ןשטנעמ עסיורג טָאה יז ;גנורינער רעד ןיא

 ןייק גינעק רעטלַא רעד טָאה ריא לייוו ,סיורג ןשטנעמ עניילק ןוא

 ....טגָאזענּפָא טשינ ךַאז

 ןטסָאמרַאפ טענַאוטנַא ירַאמ ךיז טָאה ריא ןנעק אקוד ןוא
 .תֹוחֹוּכ ןיא

 ירַאמ טָאה ירַָאּכויד םַאדַאמ יד לָאמ עטשרע סָאד ןפָארטעג

 זיא סָאד .לַאסרעװ ןייק ןעמוקעגנָא זיא יז רעדייא ךָאנ טענַאוטנַא
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 -יורק רעד ןוא גינעק רעטלַא רעד ןיהואוו ,ןעיּפמעק ןיא ןעוועג

 ןענעז ,ןָארט ןייז ןענעשרי טפהאדעג טָאה סָאװו ,סיאול ץנירּפ

 טימ ןריפוצניירַא יז ידּכ ,ןגעקטנַא ןטענַאוטנַא ירַאמ ןרָאפענפיורַא

 ַאהּפעג טנווַא ןיא טרָאד ןַאד טָאה'מ .לַאסרעװ ןייק דַארַאּפ סיורג
 ;ןיסעצנירּפ ןיורק רעגנוי רעד דובּכל הדועס עקיטראסיורג א טעוװ

 ךוא ,טסעג ענעּבױהעג רעייז ןעועג הדועס רעד ייּב ןענעז סע

 ..טעטסעיַאמ ןייז ןופ רוה יד ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ

 יזא ליױו ,ןעמונענטימ ןיהַא יז טָאה גינעק רעטלַא רעד

 / ..ןגָאוּפָא טנעקעג טשינ רע טָאה ריא ןוא ,טלָאװעג יז טָאה
 -ענַאּב וצ ןעמענטימ יז לָאז רע זַא ,גינעק םנופ טרעדאפעג

 .סָאװ ,רַאפרעד ירַאּבויד םַאדַאמ יד טָאה ,ןטענַאוטנַא ירַאמ ןענעג

 .ענשזַאװ יד ןופ עקינייא טימ ןענעכערּפָא טלָאװעגנ ךיז טָאה יז

 ןופ ריא ףױא טקוקענ ףיוח ןיא ןּבָאה עכלעוו ,ןטַארקָאטסירַא
 ןייז וצ טייהנגעלעג ַא טבוועג גנַאל ןיוש טָאה יז .ּפָארַא ןּביוא

 ,גנוטלַאהרעטנוא אזַא ףיוא גינעק ןטימ ךעלטנפע ןוא ?עיציפָא

 ןליפַא ,ךיז ןופ ןזָאלּב סָאװ ,ןטַארקָאטסירַא ענשזַאו עלַא ענעי ואוו

 יד ןֹוא ,ןייז ןזומ ךיוא ןלָאז ,ךעלקינייא ןוא רעדניק סגינעק םעד

 ןעיּפמעק ןייק ןרָאפ וצ ןעוועג ןיא ףיורעד טייהנגעלעגנ עטסעּב

 יַאֿפ עלא יד ןיא ןקילײטַאּב ךיז ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןענעגעגַאּב

 ...ריא רַאפ טעוװַארּפ'מ סָאװ ,ןטעקנַאב ענדאר

 םוצ ןצנַאנניא ןעוועג טשינ רשפא סָאד זיא גינעק ןטלַא םעד

 ןוא ,טטעקעג טשינ רע טָאה עסערטעמ רעד ןגָאזּפָא רעּבָא ,ןצראה

 | ..ןעמונענטימ יז טָאה רע

 יד טל ,שיט םייּב ןסעזענ ןעיּפמעק ןיא ןענעז עַלַא ןעוו

 טענַאוטנַא ירַאמ זיא ,טאהענ ןּבָאה ייז סָאװ ,ןלוטיט ןוא ןעננַאר

 סָאװ ןוא ןענעז טסעג עלַא יד רעוו ,ןסיוו וצ קירעגיינ רעייז ןעוועג

 יז ;ףיוה ןכעלגינעק רעלַאסרעװ םניא ןעמענרַאפ ייז ןטמַא רַאּפ

 -עג טָאה ערעדנַא עלַא יװ רעמ ןוא טכַארטַאּב טונ ןעמעלַא טָאה
 ןיא יז לייו ,ירָאּבויד םַאדַאמ יד טײקמַאזקרעמפיוא ריא ןניוצ

 .עדנצייר א ןוא ענייש א רעייז ןעוועג ךעלקריוו

 .טגערפעג קירעניינ טענאוטנא ירַאמ טָאה --- ?יז זייא רעוו ----

 -ניױוענרעסיוא ןַא זיא יז זַא ,גנוניימ ריא ייברעד קידנקידדפיוא

 ..יורפ ענייש ךעל



 -טנעעג ריא ןעמ טָאה --- ,ירַאּבויד ןיפערנ יד זיא סָאד --
 | . 0 ,טרעפ

 -ניורק יד טָאה -- !ףיוה ןיא טמַא ריא זיא םסָאװ ןוא ---
 .ענַאהפ ַא טלעטשעג רעדיוו ןיסעצנירט

 אזא ייּב ןרעפטנע וצ טכייל ױזַא ןעוועג טשינ זיא םעד ףיוא
 רעגנוי רעד ןגָאז וצ טסַאּפעג טשינ ךָאד טָאה סע ;טייהנגעלעג

 :יזַא טרעפטנעעג ריא טָאה'מ ןוא ,תמא םעד ןיסעצנירּפניװרק

 ..נינעק םעד תחנ טפַאשרַאפ סָאװ ,יד ףיוה ןיא זיא יז ---

 ןיא יז ;טסואוועג טשינ טענַאוטנַא ירַאמ טָאה זיא סָאד סָאװ
 ?ייו ,ןכַאז עכלעזַא ןסיוו וצ וויאַאנ וצ ןוא גנוי וצ ןעוועג ךָאנ
 -טא רעדנַא ץנַאג ַא ןיא ןרָאוװעג ןניוצרעד יז זיא םייה רעד ןיא
 םיראבויד םַאדַאמ רעד סיוא ךיז טקירד'ס סָאװ ןיא .ערעפסָאכ
 ,ןענַאטשרַאפ טשינ יז טָאה גינעק ןטלַא םעד ''תחנ ןפַאש'רַאפ ,
 -רעמַאב ַאזַא טימ סיױרַא ּפַאכ ַא ןבעגעג שירעדניק ךיז טָאה יז ןוא
 ;גנוק

 -וןקנָאק עקרַאטש ַא ןּכָאה ריס ןיא יז טעװ ױזַא בוא ---
 ..גינעק םעד תחנ ןפאשראפ ךיוא לע ךיא ;עקטנער

 ןַא ןעוועג ןיוש ןזיא םעטַאוטנַא ירַאמ ןעוו ,רעּבָא רעטעּפשי
 סָאװ ,טסואוועג ןיוש טָאה יז ןוא ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םניא ענעגייא
 סָאװ ףיוא ןוא ףיוה ןיא טליּפש ירַאּבויד םַאדַאמ יד עלָאר ַא רַאפ
 ףיוא יז טָאה ,גינעק םעד ''תחנ טפַאשרַאפ,, יז רענייטש ַא רַאפ
 -בַארַאפ ןזיוועגסיורא ןפָא ןוא ןפראוװעג ןחמוא ןקרַאטש ַא ריא
 ...ריא וצ גנוט

 סָאװ ,םעד ןופ ערקירּפ ןעוועג ןטענַאוטנַא ירַאמ זיא סע
 א זַא ,ךַאז עכעלנייועג ץנַאג ַא סָאד ןיא ףיוה רעלַאסרעװ םניא
 יז ;ריא טימ ןרידַארַאּפ יירפ ןוא עסערטעמ ַא ןּבָאה לָאז גינעק
 -ערטעמ יד סָאװ ,םעד ןופ טעדווירקעג קרַאטש טליפעג ךיז טָאה
 ןֿימַא זַא ,ןענופעגסיוא טָאה יז ןעוו ןוא ,טכַאמ ?יפ ױזַא טָאה עס
 עסעהטעמ יד טָאה ,טּבעלעג ךָאנ טָאה ןיגינעק עטלַא יד ןעוו ,ןַאד
 ןוא ,עלָאד-טּפיױה יד טליּפשעג ןוא ףיוה ןיא העד עצנַאג יד טָאהעג
 יױזַא קידנעטש ץַאלאפ רעלַאסרעװ םניא ןזיא ןײמעגלַא ןיא זַא
 םעד ןוא טשינרָאג ןיא ןיגינעק יד זַא ,טריפעגנייא ןעוועג
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 ירעד טרענהעענ קראטש ךיז יז טָאה ,ץ ? ַא זיא עסערטעמ סגינעק

 / :טגָאזעג יז טָאה ,םעד ןנעוװ קידנדעה ןוא ,ןופ

 ןייז טעוו ,ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק יד ןייז לעװ ךיא ןעוֶו ---

 נינעק רעד לָאז רימ רעסיוא ןַא ,יֹוװזַא ןריפנייא לעוװ ךיא ;שירעדנַא

 ןפַאשרַאֿפ, ןופ עלָאר יד ...ןֹּבָאה טשינ עטּבילעג ערעדנַא ןייק

 ,..ןיילַא ךיז ףיוא ןעמענ ןצנַאגניא ךיא לעװו גינעק םעד ''תחנ

 .ןייק טשינ ןוא ,ךַאז עכעלצעזעג ַא ןייז טעװ ףיוה ןיא ןגינעגרַאפ

 ,..עכעלצעזענמוא

 ןפרָאװעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,םעד ןיא קלח ןסיורג ַא

 טַאהעג טָאה ,יראּבויד םַאדַאמ רעד ףיוא ןחמוא ןקרַאטש אזא

 רע סָאװ ,ןֶָא טנעמָאמ םעד ןופ ;ןַאמ ריא ,סיאול ץנירּפניױרק רעד

 ךיא ןוא ץרַאה ערעטיּב סָאד טדערענסיוא ריא רַאֿפ ךיז טָאה

 ףיוא ךיז טריפ נינעק רעד סָאװ ,םעד ןופ טדייל רע יװ ,טלייצרעד

 .-ןיד םַאדַאמ יד ןּבָאה טנייפ ןּביױוהעגנָא יז טָאה ,ןייש טשינ ױזַא

 -יא סנעמעוו רעטנוא ,רעטכעט יירד סגינעק םעד ךיוא ,ירַאּב
 טשינ ריא ףיוא ןּבָאה ,טייצ עטשרע יד ןענַאטשעג זיא יז םולפ

 .רעייז ןופ עטבילענ יד ןּבָאה טנייפ לָאז יז זַא ,טקריוועג קיניוו

 -נעטש ךיז ןּבָאה עכלעוו ,סניסעצנירּפ יירד יד ,ייז ;רעטָאפ ןטלַא

 דוצסױרַא טומ גונעג טאהענ טשינ רעּבָא ,טעדווירקעג טליפעג קיד

 רעטציא ןּבָאה ,עסערטעמ רעד ןגעק ףמַאק םענעפָא ןַא ןיא ןעמוק

 .-נַא ירַאמ ךרוד ריא טימ ןענעכערוצּפָא ךיז טייהנגעלעג ַא ןענופעג

 לָאז יז זַא ,טדערענוצ רעמ ןוא רעמ ץלַא יז ןּבָאה ייז ןוא ,םענַאוט

 טימ ןליפ לָאז ירָאבויד םַאדַאמ יד ,ענעי זַא ,ױזַא ןטלַאה ךיז

 ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק עקיטפנוקוצ יד גנוטכַארַאפ ַא רַאפ סָאװ
 ...ריא ףיוא טקוק

 .זיא יז סָאװ ןוא זיא יז רעו ,ןליפ וצ ןּבעג ריא זומ ןעמ ---

 .רענייק ןוא ,ןייטש ףרַאד יז ואוו טרָאד ןלעטשקעװַא יז זֹומ ןעמ
 ,..!ריא יוװ טוג יװזַא ןָאט ןענעק טשינ סָאד טעוו

 ןיסעצנירפ יד ,רעטכַאט עטסטלע סגינעק םעד טָאה ױזַא

 -וצ יד ןוא ,ןטענַאוטנַא ירַאמ וצ טנַאזעג לָאמנייא טשינ ,דיעלעדַא

 וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה ךיירקנַארפ ןופ ןיגנינעק עקיטפנוק

 .רעוו ןסיוו לָאז עסערטעמ סנטנצפופ םעד סיאול זַא ,ױזַא ןעלדנַאה

 ...ןיא יז סָאװ ןוא זיא יז
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 .ליפַא ןעמ טָאה ףיוה רעלַאסרעו םנופ טעקיטע רעד טיול

 גנַאה א רָאפ סָאװ ןעקנעדעג טפחאדעג ךערּפשעג ןטַאװירּפ ַא ןיא

 גנַאה ןרענעלק ַא ןופ שטנעמ ַא ;טָאה'מ לויט ַא רַאפ ,סָאװ ןוא
 ,םענייא טרָאװ ַא ןגָאז וִצ רעטשרע רעד ןייז טרָאטעג טשינ טָאה

 ןיא ןוא גנַאה ןיא רערעכעה רעד ןגנַאר ןרעסערנ ַא טָאה סָאװ

 -נָא .ןרער ןּביױוהוצנֶא רעטשרע רעד ןייז טפרַאדעג טָאה דנַאטש

 : .ןריפרַאֿפ טנעקעג טשינ ךערּפשענ ןייק ןעמ טָאה שרעד

 ,לָאמ עלַא ןוא טימרעד טצונַאּב ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה

 -עג יז טָאה ,ירַאּבויד םַאדַאמ רעד טימ ןפָארטעג ךיז טָאה יז ןעוו

 -ַאֹב יז זַא ;טשינ רָאנ יז טעז יז זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמ

 ףױא ןקוק טנעקעג וליִפַא טָאה יז ןטשינ רָאג יז טקרעמ
 וצ ןדער טנעקעג םָאה יז ;ןעז טשינ יז ןוא .ריא

 -ןיד םַאדַאמ רעד ןּבעל ןענַאטשעג ןענעז סָאו ,ןשטנעמ עלַא יד

 -םיוא טשינ טרָאװ ןייק לָאמנייק יז טָאה ןיילַא ריא וצ רעּבָא ,ירַאב

 ןוא ,טריטסיזקע טשינ רָאנ ריא רַאֿפ טלָאװ ענעי ךיילנ ,טדערענ

 טשינ ירַאּבויד ןיפערג יד טָאה ףיוה ןיא טעקיטע ןטיול יװ ױזַא
 טנָאז ענעי רעדייא ,טענַאוטנא ירַאמ וצ ןדער ןּביוהנָא טרָאטענ

 זא ,ןעמוקענסיוא רעּבירעד זיא ,טרָאװ עטשרע סָאד סױרַא טשיינ

 ..טרערענ טשינ ךיז ןשיווצ ןּבָאה עדייב

 טָאה רענייא טשינ ןוא טקרעמַאּב סָאד ןעמ טָאה ףיוה ןיא

 רעד ןופ טומ םעד טרעדנואווַאּב טָאה'ס ;ןופרעד ןלָאװקעננָא

 ,רַאפרעד טּבולעג קראטש יז טָאה'פס ןיסעצנירּפניװדק רעגנוי

 -עג טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד ןוא עטשרע יד ןעוועג זיא יז לייוו

 ןפֶא ןוא עצינווַאּבויל סגינעק ןטלַא םעד ןרירָאנניא וצ ױזַא טנַאװ

 ,טייטפיוה יד ןליפַא ..ריא וצ ננוטכארַאֿפ ?יפ יוזַא ןזייװסיױרַא

 ,יראבויד םַאדַאמ יד טעפנחעג קידנעטש ךעלנייוועג ןּבָאה עכלעוו

 ןצרַאה ןיא ףיט ןּבָאה ,רױא וצ ןעמוקנָא טפרַאדעג ןּבָאה ייז ?יוו

 ,ריא וצ טשינ טדער טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,טימרעד טיירפעג ךיז

 .ןצנַאנניא יז טדירָאנניא יז סָאװ

 ןופ ןדירפוצ טשינ רעייז ןעווענ זיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד

 רע ןעוו ,לָאמ עלַא לייוו ,ןוילַא גינעק רעטלַא רעד ןעוועג זיא ,םעד

 -ּבַאק ןזיועגסױרַא יז טָאה ,עצינווַאבויל ןייז טימ טכאהברַאפ טָאה
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 ,וצרעד םזאלרעד רע סָאװהַאפ ,תונעט םיא וצ טַָאהעג ןוא ןזיר

 | ...ןעלדנַאהַאב ױזַא יז לָאז טענַאוטנַא ירַאמ זַא
 ,סענש ַאזַא --- ,טכָאקעג ךיז יז טָאה --- ,סניילק ַאזַא --

 !הּפצוח ליפ ױזַא ןיוש טָאה'ס ןוא

 ךיז לָאז נינעק רעד זַא ,טרעדָאפעג טָאה ירָאבויד םַאדַאמ יד

 רַאפ לָאמנייא ןוא '!ערע,, ריא ןצישַאּב לָאז דע ,ריא רַאפ ןעמעגנָא

 הּפצוח אזא ךיז ןעק יז זַא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןסיוו ןזָאל לָאמ עלַא

 רַאֿפ רעסיורג ַא ןיא טליפענ ךיז טָאה גינעק רעד .,ןּביולרעד טינ

 ןײא ןרעטש םיא לָאז'מ טאהעג ביל טשינ טָאה רע ?ייוו ,טייהנגעל

 -ַאמ יד ךיז וצ ןפורעגניידא לָאמנייא רע טָאה ,סנגינעגרַאפ ענייז

 -נטערטוצ ןוא ,עמַאד-ףיוה עטשרע סטענַאוטנַא ירַאמ ,יַאָאנ םַאד

 ןיסעצנירּפניורק יד זַא ,טגאזועג רע םָאה ,טקנוּפ םוצ ךיילג קיד

 -עג טשינ ריא ןטלָאװ סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ןיא ?יפוצ ךיז טשימ

 ןעוו ,ריא רַאפ רעסעּב ךס ַא ןייז טעוו סע זַא ןֹוא ןייגנָא טפרַאד

 | ...קיטקַאט רעדנַא ןַא ןדנעוונא טעוװ יז

 ,עננוי א סָאװ ,טסַאּפענ טשינ נינעס ןטלַא םעד טָאה סע

 ךרוד ,ריא טָאה רע ןוא ,לַארָאמ םיא טנרעל לדיומ עקירָאינצפופ

 יז זַא ,גנַאלרַאפ ןייז זיא ס זַא ,ןסיוו טזָאלעג יַאַאנ םַאדַאמ רעד

 זַא טקנוּפ ,עסערטעמ ןייז וצ ןדער ןוא ךיז ןופ ןזָאלּב טשינ לָאז

 ..ףיֹוה ןיא ןעמַאד ערעדנא יד וצ טדער יז יו

 .ןשימניירַא ןייז זַא ,גינעק רעטלַא רעד ,רעכיז ןעוועג זיא רע

 יַאוטנַא ירַאמ טעװ םעדכָאנ זַא ןוא ,גונעג ןייז טעוװ םעד ןיא ךיז

 ,ןיא'ס .יראבויד םַאדַאמס יד ןרירָאנניא וצ ןגַאו טשינ ןיוש טענ

 טענַאוטנַא ירַאמ --- טניימעג טָאה רע יוװ ױזַא ןעוועג טשינ רעּבָא

 ךיא ייּב טסעפ ןטלַאהעג ךיז טָאה יז ;טנשקעעגנייא ןעוועג ןזיא

 ..!ןדער טשינ ירַאבויד םַאדַאמ רעד וצ טעװ יז זַא ,פולשַאב

 ,רָאדַאסַאבמַא רעשיכירטסע רעד ,יסרעמ ףַארג רעד ןעוו

 וטנַא ירַאמ ףיוא גיוא ןַא ןטלַאהעג טייצ עצנַאג יד טָאה רעכלעוו

 ךיז טָאה ןיילַא גינעק רעטלַא רעד זַא ,טפואוורעד ךיז טָאה ,טענא

 ַא ןּבירשעגנא ךיילג רע טָאה ,םעד ןיא טשימענניירַא ךיוא ןיוש

 ריא טָאה רע ;ַאזערעט ירַאמ ןירעזייק רעשיכיירטסע רעד ווירּב

 גנוניימ ןייז טנָאזעגסױרַא ןוא ןטייהלצנייא עלַא ןּבירשענפיורַא
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 ךיז יז טָאה ,ןעגנערּב ןעק סָאד ןטַאטלוזער עטסנרע עכלעוו ֹוצ
 | .טייהנגעלרַאפ רעכעלקערש ַא ןיא ט?ליפעג

 -בָאט ריא סָאװ ,ןָאטעג האנה אקוד ריא טָאה טייז ןייא ןופ

 ַאזַא טימ ןדעה טשינ ?יוו ןוא סוחי םעד רעטנוא טכיירטש רעט

 םער ןיא טָאה יז ;ירַאּבויד םַאדַאמ יד יו יורפ רענעפַאלעגסיױוא

 -רַאפ אזַא טימ זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ ריא .ךירטש םענייפ א ןעזענ

 עקַאט ךיז ןעמ ףרַאד ,ירַאבויד םַאדַאמ יד יװ ,יורפ רענעברָאד

 ,ןץיא יז סָאװ ןוא ןיא יז רעוו ןליפ וצ ןּבעג ריא ןוא ןענעכעהּפָא

 ןעק סָאד זַא ,טַאהעג ארומ יז טָאה רעּבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 רעטכַָאט ריא ךָאנ ןעק םעד רעּביא זַא ,טייוו וצ ןריפראפ ךָאנ

 טעוו סָאד ןוא נינעק ןטלַא םייּב ןניוא יד ןיא ןח םעד ןרילרַאפ

 ךיירקנַארפ ןוא ךיירטסע ןשיווצ ןעננואיצַאּב יד ןיא ןרעטש ךס א

 -נסילש ,טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ןוויטָאמ עשיטילָאּפ עלַא יד ןופ ןוא

 רָאג טעוו ,עיטסאניד רעשינָאּברוּב רעה טימ ךודיש םעד קיר

 ...ןרעוו טשינ

 ןיא ןעוועג ןענעז עּפָארייא ןיא תוכולמ עטסערג יד ןופ ייווצ

 יד ןצישַאּב טשינ טעו'מ ביוא ,ךס ַא רעייז ןרילראפ וצ ראפעג

 טָאה עכלעוו ,ירָאּבויד םאדַאמ ,רוה רעכעלגינעק רעד ןופ ''ערע ,

 ..טכַאמ עטצענערגַאּבמוא ןַא טַאהענ ףיוה רעלאסרעוו םניא

 יצ ,םעד םורַא טלמוטענ ךיז ןּבָאה ןפיוה עכעלגינעק ייווצ

 ,ךיירטסע ןיא עיטסַאניד רענרוּבסּבַאה רעד ןופ ןיסעצנירּפניױרק א

 םעד ראפ ןניוּב ךיז לָאז ,ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק עקיטפנוקוצ ַא

 א ןגָאז וצ ריא עטשרע יד ןייז ןוא עקטוטיטסָארּפ א ןופ ןליוו

 | ..,טרָאװ

 ן?רעזייק ַא ןעוועג ץלַא ןופ רעירפ רעּבָא זיא ַאזערעט ירַאמ

 יד טליּפשענ ריא ייּב ןּבָאה הכולמ ריא ןופ ןסערעטניא יד ןוא

 ןוא ,טייז ַא ןָא לַארָאמ יד ןניוּברַאפ יז טָאה .עלָאר עטסקיטכיוו

 ,עריא טייקמורפ עכעלטסירק יד ךיוא רָאנ ,לַארָאמ יד רָאנ טשינ

 רע ,ץינוק ףַארג םעד ,רעלצטַאק-סכייר ריא ןסייהעג טָאה יז ןוא

 ,ןסיוו זָאל ריא ןוא וזירּב ַא ןּביירשנָא טענַאוטנַא ירַאמ וצ לָאז

 ...ירַאבויד םַאדַאמ רעד וצ ןדער ןּביוהנָא לָאז יז זַא

 ווירב םניא ףַארג רעד טָאה --- ,גינעק א ןופ לָאװסיױוא רעד,
 ."ןרעוו טריטקעּפסער זומ -- ,ןּבירשעג
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 ,יובפ א טמענ גינעק א ןעוו ןזַא ,ןסייהעג טושּפ טָאה סָאד
 טכַאמ ןוא ?זייה ַא ןיא עקטוטיטסָארּפ א ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ
 ךיז טמעש ןוא עסערטעמ יַא רענייז רַאפ ןוא ןיפערג א רַאפ יז
 וצ ןעיצַאּב ךיז ןעמ ףרַאד ,ףיוה ןיא ךיז ייּב ןטלַאה וצ יז טשינ
 רהופ ןיא'מ זַא ,סע טסייה ,טשינ ּביוא .ןכיילג ַא ֹוצ יו ריא
 | ...תוכלמּב

 -ןונעק עטסעב יד ןיא וליִפַא ''?ָארָאמ , יד ןעוועג ןיא ױזַא
 .ןפיוה עכעל

 םעה טנעי יקעגרעּביא טענַאוטנַא ירַאמ רַאפ טָאה יסרעמ ןעוו
 טָאה יז לייוו ,טשַאררעּביא ןעוועג יז זיא ,ווירּב סרעלצנַאק-סכייר
 "ױמ ריא טימ ןבירשעג יאדוַא סָאד טָאה רענעי זַא ,ןענַאטשרַאפ
 ,רעטומ ריא זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה יז ,ןסיוו סרעט
 ןּבָאה ןסייה ריא לָאז ,?ַארָאמ טקידיירּפעג קידנעטש טָאה עכלעוו
 יד יו ,יורפ רעשילַארָאממוא .ַאזַא טימ ןעגנואיצַאב עכעלטניירפ
 יז זַא ,טרעפטנעעג רָאדַאסַאּבמַא םעד יז טָאה ,ירַאּבויד םַאדַאמ
 יניא יז טָאה רעטעּפש רעּבָא .םעד ןגעוו ןָאט סעּפע ןעז ןיוש םעוו
 -ןַאג רעד יו טקנוּפ ןוא ,טנַאזעגוצ טָאה יז סָאװ ןסעגרַאפ ןצנַאג
 יז טָאה ,ןעננַאגעגנָא טשינ רָאג ריא טלָאװ םעד םורַא למוט רעצ
 ...טרירָאנגיא רעטייוו ירשאּבויד םַאדַאמ יד

 םייַּב לָאמַא --- ןפָארטעג ריא טימ ךיז טָאה יז ןעוו ,לָאמ עלַא
 ױזַא טַאלג רעדָא ,ףיוה ןיא גנוטלַאהרעטנוא ןַא ףיוא לָאמַא ,שיט
 וצ ;טסוקעג טשינ וליפַא ריא ףיוא יז טָאה --- טפַאשלעזעג ַא ןיא
 ,טרעהעג יז טָאה ,ייּברעד ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ערעדנַא עלַא
 -ענ יז טָאה ערעדנַא עֶלַא וצ ;טגָאזעג טשינ רָאנ יז טָאה ריא רעּבָא
 זיא יז ייו לענש ױזַא רעּבֶא ,טסירנַאּבי יז טָאה ןעמעלַא ,טלכיימש
 -רַאא ?ביימש רעד זיא ,ירַאּבויד םַאדַאמ רעד וצ ןעמוקעגוצ
 ןוא טרעזעלגרַאפ יו ןרָאוװעג ריא ייּב זיא םינּפ סָאד ןוא ןדנואווש
 יז ןיא ,ןליפַא ריא ףױא ךיז קידנקוקמוא טשינ ןוא ,ןריורפרַאפ
 ....רעטייוו קעוַא ,ּפָאק םענעּבױהעג ַא םימ ,עצלָאטש ַא

 ריא ןיא טרעוו לָאג יד יו טליפעג טָאה עסערטעמ יד ןוא =
 'יסענש , אזא סָאװ ,ןענַאטשעגנָא טשינ ריא זיא'ס ןוא ,טצַאלּפעצ
 .יוזַא יז טרירָאנניא

 ?ךיירקנַארפ ןופ ןיגונעס יד טשיג) שיטסַאפ ןעד יז זיא םורָאװ
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 רעד ןיא ריפ עטסקיטכיוו יד טשינ גינעק םייּב ןעד יז זיא

 | ?הכולמ

 | ?יז טשינ ּבױא ךיירקנַארפ רעּביא ןעד טרינער רעוו

 ןוא ריא וצ טשינ טרער ''קענש ַאזַא, םעּפע טסייה עשזיסאוו

 !?ריא טימ טשינ וליפַא ךיז טסידנַאּב

 יז זַא ,טכַאנ ןייא ןייק ןוא גָאט ןייא ןייק קעװַא טשינ זיא םע

 -עג םיא טָאה יז ;גינעק ןטלַא ןטימ ןדער טשינ םעד ןגעוו לָאז

 רַאפ ןעמעננָא ךיז לָאז רע זַא ,טרעדאפעג ץלַא ןוא סענעצס טכאמ

 ןעגניווצ לָאז ןוא '!ערע,, עטקידיילַאּב ריא ןצישַאּב לָאז רע ,ריא

 ..ריא טימ ןדער וצ ןיסעצנירּפניורק יד

 ,ןפֶָא ץנַאג ןגָאז ריא ןוא ךיז וצ טענַאוטנַא ירַאמ ןפורניירַא

 ---עסערטעמ ןייז ןרירָאגגיא טשינ לָאז יז ,ריא ןופ טרערָאפ רע זַא

 טלָאװ סע לייוו ,טסַאּפעג טשינ ןטנעצפופ םעד סיאול טָאה סָאד

 -עק רעכעלטסירק רעייז,, רעד ,רע זַא ,ןסייהעג ,הלילה ,ךָאנ ךָאד

 "ייא ןייז ןופ לַארָאמ יד טּברַאדרַאפ ,ןפורעג םיא טָאה'מ יוװ ,'"גינ

 יד ןרעדנע וצ ױזַא יו ןגעוו ערעהנַא טכוזעג רע טָאה ,ּבייוו סלקינ

 םעד רַאפ ןגיוּב ךיז לָאז ןיסעצנירּפניורק יד זַא ,ןעז ןוא עגַאל

 .עסערטעמ ןייז ןופ ןליוו

 ןליפַא ךיז טָאה רע זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאנעג םעד ןיא זיא רע

 ןופ רעטסיניפ םעד ןסייה יװ ,ךַאז ַאזַא רַאפ טלעטשענּפָא טשינ

 "טא ןשיכיירטסע םעד ןדַאלוצנייא ןטייהנפעלעגנָא עשידנעלסיוא

 טקנוּפ ,םעד ןגעוו לעיצעּפס םיא טימ ןדערכרוד ךיז ןוא רָאדאפַאּב

 -ביוו ַא רעייז רָאנ ,ךַאז עטַאװירּפ ןייק טשינ ןעוועג טלָאװ סָאד יו

 ....םייהנגעלעגנָא עלַאנַאוצַאנרעטנוא עקיט

 יד טָאה ,יסרעמ ףַארג  ,רָאדַאסַאבמַא רעשיכיירטסע רעד

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא ,ןעמונעגנָא ,ךיז טייטשרַאפ ,גנודַאלנייא

 ,םעד ןופ טשַאהרעּביא קרַאטש ןרָאװעג רע זיא ןיירַא ףיוה ןיא

 םעניּבַאק ןיא טשינ ןעמונעגפיוא םיא ןעמ טָאה לָאמ סָאד סָאװ

 יַאטרַאּפַא ןטַאװירּפ םניא רָאנ ,םוירעטסינימ ןשידנעלסיוא םנופ

 .ירַאבויד םַארַאט רעד ןופ טנעמ

 -רַאֿפ רעסיורג ַא ןיא טליפעג ךיז טָאה רָאדַאסַאּבמַא רעד

 ָאטסירַא ןשיכירטסע םענעגיוצרעד ןייפ םעד ,םיא :טייהננעל

 ירַאּפַא םניא ףיוא םיא טמענ'מ סָאװ ,ערקירּפ ןעוועג זיא ,טַארק
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 רע ,דנַאטש ןקירעדינ ַאזַא ןופ טמוק סָאװ ,עמַאד ַא ןופ טנעמַאט

 ןּבעל ןיוש זיא .דלַאּב ןוא ,ןפלעה טנַאקעג טשינ רעּבָא ךיז טָאה

 טָאה'ס ןוא רעטסינימ-רעימערּפ רעשיזיוצנַארפ רעד ןעוועג םיאי

 ,םעד ןגעוו טדערעג ןיוש ןּבָאה עדייּב ןוא ךס ןייק טרעיודעג טשינ

 ןצנַאגניא טרירָאנגיא ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק עקיטפנוקוצ יד סָאװ

 ןופ גינעק םעד ןופ עסערטעמי יד ױװ טייקכעלנעזרעּפ עקיטכיוו אזא

 י .ךיירקנַארפ

 םעד ןיא .ןשימוצניירַא ךיז :םענעגנָא טשינ ןעוועג זיא ןיסרעמ

 -עג יוװ ןגיוושעג רעמ רעגייטש ןשיטַאמָאלּפיד ַא ףיוא טָאה רע ןוא

 -יצ רעדנַא ןא ןופ ןוא ריט ַא טנפעעג .ךיז טָאה דלַאּב ןֹוא .טדער

 -יט ַא ןיא ןָאמעננָא ,ירַאּבויד םַאדַאמ יד ןעמוקעגסױרַא זיא רעמ

 -נסירגַאּב ;ןטנַאילירּב ןוא ןטנעמיד טימ ןעגנַאהַאּב ןוא דיילק רע

 ןופ םענייא טימ ןוא ךעלפעה רעייז רָאדַאסַאּבמַא ןטימ ךיז קיד
 נינעק ןטלא םעד ןּבָאה סָאװ ,ךעלעכיימש עשירעריפראפ .עריא

 .טקנוּפ םוצ ןעננַאגענוצ ךיילנ יז זיא ,טרעּבױצַאב ױזַא

 -ענ יז טָאה --- ,טדערעגנייא ןיסעצנירּפניױרק רעד טָאה'מ ---

 ןוא ןליפעג עכעלטניירפ ןייק ריא וצ טשינ ּבָאה ךיא זַא --- ,טגָאז
 ,ףַאחג ,רעּבָא ךייא רעכיזחַאפ ךיא .רימ ףיוא זנורּב יז זיא רַאפרעד

 יד ןיסעצנירּפניורק רעד וצ ּבָאה ךיא ;תמֹא טשינ זיא סָאד זַא

 לָאז יז סָאװרַאפ ןייא טשינ רעבירעד עז ךיא ןוא ןליפעג עטסעב :

 | ...רימ ףיוא זנּורּב ןייז

 ךיז רע טָאה טנעקעג רָאנ טָאה רָאדַאסַאּבמַא רעד טייוו יו
 םעד ןוא טייהנגעלרַאפ יד ךיז ןיא קידנקיטשרעד ;טרילָארטנַאק
 זיולּב ןוא טנַאלַאג ןטלַאהענ ךיז רע טָאה ,טיײקערקירּפ ןופ ליפעג
 ןוא שיטַאמָאלּפיד ױזַא גנוקרעמַאב ַא טכַאמעג טייצ וצ םייצ ןופ
 טציא טכארט רע סָאװ ,ןסיוו טנַאקעג טשינ טָאה'מ זַא ,טלעטשרַאפ/
 ,ןינע ןטַאקילעד .רעייז םעד ןגעו טָאה רע גנוניימ ַא ראפ סָאװ ןוא
 סָאװ ,ריט ענעטלַאהַאּב ַא ןפע ןַא .ןּבעגעג ךיז טָאה לָאמַא טימ ןוא
 ןופ ןוא גנאהרַאפ א רעטניה טקעטשרַאפ ןעוועג טיוצ עצנַאג יד זיא
 רעד יו ,רערעדנַא ןייק טשינ ןעמוקעגסיױרַא זיא רעמייצ רעדנַא ןא-

 | .ןייֵלַא גינעק רעטלַא
 טשינ .פופַא טו רע יו טקנוּפ ,סעינָאמערעצ עקירעביא ןָא

 אײ -רַאפ וצ- סעּפע רעדָא ,ןלעטשראפ וצ סעּפע קיטיונ רַאפ ןענופעג



 :ךערּפשעג םניא טשימענניירַא ךיילנ ךיז גינעק רעד טָאה ,ןטעלנ

 -- ,ןיסרעמ וצ טגָאזעג רע טָאה --- ,רָאדאסַאּבמַא רעה ---

 רעד ןופ רעטערטרַאפ רעד ןעוועג קידנעטש ריא טנעז טציא ןיּב

 ףיוא טלָאז ריא זַא ,ךיא ליוו דניצַא ןוא ,ןירעזמיק רעשיכיירטסע|
 ...ךיוא רעטערטרַאפ ןיימ ןייז טייצ רעצרוק ַא

 ,טניונרַאפ ךיז טָאה יסרעמ ףַארג

 ?טעטסעיאמ רעייא ןעניד ךיא ןעק סָאװ טימ ---

 ןגעוו ןדער ןּביֹוהעגנָא ןפָא רעטנעצפופ רעד סיאול טָאה ןַאד

 .גנולדטַאה םטענאוטנא ירַאמ ןגעו טקנעד רע סָאװ ,םעד

 -- ,טנָאזעג רע טָאה -- ,עליואוו ַא אקוד זיא ןיילַא יז ---

 ךיוא טכַאמ ,קיציה ןוא טיישראפ לסיּבַא ןזיא יז סָאװ ,סָאד

 ,ננֹוי רעייז ךָאנ ךָאד יז זיא ןעמעלא ךָאנ לייוו - ,סיוא טשינ

 רעטלע ריא ןיא זַא ,ךעלריטאנ יװ רעמ טשינ זיא'פ ןוא

 -עג טקאװ יז ןעוו ןיא .קיציה ןוא טיישרַאפ ןייז ןעמ לָאז

 -ענ ןיוש יז רע טלָאװ ,רעטקַארַאכ ןקרַָאטש ַא טימ ןַאמ א טָאה

 וצ יו ,ןעלדנַאה וצ יו טנרעלענ יז טלָאװ ןוא ,געוו ַא ףיוא טריפ

 ,ףַארג רעה ,טסייו ריא יוװ ,ץנירּפניורק רעד רעּבָא .שיטקַאט ןייז

 -נורַא רַאפרעד יז זיא ,רעטקַארַאכ ןכַאװש ַא טימ שטנעמ ַא ןיא
 -נתוליכר ןוא  ןטנַאנירטניא ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןלַאפעגרעט

 טשינ רימ ןענעז סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא יז טוט רַאּפרעד ןוא ,סעק

 ...ן"יּב ןייַז ןומ ךיא זַא ,ױזַא טלדנַאה יז ןוא ןצרַאה םוצ

 רע טָאה ,ָאד טלַאה סע ואוו ןענַאטשרַאֿפ ךיילג טָאה יסרעמ

 ןוא ,עגַאל יד ןרעדנע ֹוצ ןָאט סעּפע ןעז טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ
 .טעּברַא רעד וצ ןעמונענ ךיז רע טָאה םעד ךָאנ דֹלַאּב

 -ענ טושּפ טָאה ָאד ?ייװ ,טנעקעג טשינ סָאה ןעמ טָאה ןניײלּפָא

 ירַאבויד םַאדַאמ רעד ןופ עיציזָאּפ יד םורָאװ .רַאמעג טימ טקעמש

 ;ןערעכיז ַא ןוא עטכעפ ַא רעייז ןעוועג זיא ףיוה ןכעלנינעק ןיא
 טָאה רע זַא ,טּבילרַאפ ױזַא ןעוועג ךיא ןיא זיא גינעק רעטלַא רעד

 ,טרעדָאפעג טָאה רע ;ןלַאפ טזָאלעג טשינ עלעּביױטש ןייק ריא ףיוא

 ןעוועג זיא סע ;רובּכ ןּבעגּפָא ריא לָאז ףיוה ןיא רענייא רעדעי זַא

 רךיא ףיוא טָאה רעד ןוא רעד זַא ,ןסיוורעד ךיז לָאז ןעמ זַא ,גונעג

 טכַאלענּפָא ןוא ?דיל ַא טסַאפרַאֿפ רעדָא ,טרָאװ טכעלש ַא טנָאזעג

 דערָא ,טקישרַאפ ףלַאּב רַאפרעד םיא טָאה ןעמ ןוא ,ריא ןופ
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 םעד ןיא יװ ױזַא ןוא .ןרָאי ףיוא שינעגנעפעג ןוא טצעזעגניירא

 ענילק א טליּפשעג ןליפעג עכעלשטנעמ ןּבָאה ףיוה רעלַאסרעװ

 -רַאפ טנעקעג ןשטנעמ ןקיטכיוו ַא טכייל רעייז טָאה ןעמ ןוא עלָאר

 רעד טָאה ,געוו ןופ ןעמַאדּפָא טלָאװעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ,ןעמס

 ירַאמס ביוא זַא ,טאהעג ארומ טושּפ רָאדַאסַאבמַא רעשיכיירטסע

 ןטלַא םעד ןופ ןליוו םעד רַאפ ןגיוּב טשינ ךיז טעוװ טענאוטנא

 ןעמַארוצּפָא יז יּבַא ,ןעמסרַאֿפ ךָאנ יז ןעמ טעוו ,עסערטעמ סגינעק

 ,לעטשנֶא םעד ןכַאמ ןעמ טעװ טלעװ רעד רַאפ ןוא ,געוו ןֹופ

 ...טיוט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןּברָאטשעג זיא יז זַא

 ...ןעשעג טנעסעג ףיוה רעלַאסרעװ ןיא טָאה ךַאז ַאזַא

 ןלעיצעּפס ַא טימ יסרעמ טָאה ,טייצ ןייק קידנרילרַאֿפ טשינ

 ירַאמ ןיִרעֶזי יק רעשיכיירטסע רעד וצ ווירב א טקישענקעװַא חולש

 ןוא עגַאפ עצנַאג יד טכַאמעג רָאלק ריא רַאפ טָאה רע ;ַאזערעט

 ךיילג לָאז ,ןיילַא ַאזערעט ירַאמ ,יז זַא ,גטוניימ ןייז טקירדעגסיוא
 לָאז יז זַא ,ךיא ןופ ןרעדַאפ ןוא רעטכָאט רעד ווירּב ַא ןּביירשנָא

 יד ןרירָאנניא טשינ רעמ ןוא טייז א ןָא ץלָאטש דיא ןניוּברַאפ

 טלדנַאה ָאד ןעוו ?עיצעּפס ,ןָאט סָאד זומ יז ,ירָאבויד םַאדַאמ
 ךָאּפ ַא רעדָא טרָאװ ןייא ןדערסרַא יו ,טייקיניילק ַאזַא ןגעוו ךיז

 ,טייהנגעלעג רעסיסַאּפ ַא ייּב ירַאבויד םַאדַאמ רעד וצ רעטרעוו

 | ..ןטיירגוצ ןטסימוא ןיוש טעוװ ןעמ סָאװ

 טענַאוטנַא ירַאמ טימ טרערעג ךיוא םעד ןגעוו טָאה יסרעמ
 ךיא טימ טָאה רע ןעוו ,גנערטש רעייז ןעוועג זיא רע ןוא .ןײלַא

 זיא'ס זַא ,ןײטשרַאפ וצ ןּבעגעג ריא טָאה רע .טדערעג םעד ןגעוו
 םַאדַאמ רעד טימ תוחוּכ ןיא ןטסעמרַאפ וצ ךיז ןיזנַאװ רעכַאפניא
 ןירעגיז יד ןעמוקסורַא זַא ,ןייז ךָאד טעוװ ףוס רעד ?ייוװ ,ירַאּבויד
 ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק עסיטפנוקוצ יד ןוא ,עסערטעמ יד טעװ
 ...טימרעד ןעמעש ןפרַאד ךיז טעוו

 טָאה יו ןוא ןענַאטשעג טענַאוטנַא ירַאמ זיא עטלמוטעצ) א

 סאו ,םעד .רעסיוא ?ייוו ,ןסילשַאּב וצ סָאװ טסואווענ טשינ ןײלַא

 ךָאנ ןַאד .יז ןיא ,ןליפעג ענעגייא עריא טימ טנכערעג ךיז טָאה יז

 םעד ,''ךעלעמוס ,, .יירד יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ?יפוצ ןעוועג

 טייצ עצנאנ יד דיא ןּבָאה ייז ןוא ,רעטכעט יירד סגינעק ןטלַא
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 -טעמ רעד ןּבעגכַאנ טשינ לַאפ ןייק ןיא רָאט יז זַא ,טדערעגנייא

 י ר 'י | ...רעטָאפ רעייז ןופ עסער
 ןקריוו ןטנעמונרַא ענייז זַא ,ןעזעג טָאה יסרעמ ןעוו ןוא

 :טקנוּפ רעדנַא ןַא ףיוא ןנָאלש טוואורּפעג רע טָאה ,ריא ףיוא טשינ

 -- ,טנשקעעננייא יױזַא טנעז ריא סָאװ ,םעד) רעּביא ---

 ןסירעגרעביא ןלעוװ --- ,טנַאזעג טענַאוטנַא ירַאמ וצ רע טָאה

 ,ךיירקנַארפ ןוא ךיירטסע ןשיווצ ןעטנואיצַאּב עכעלטניירפ יד ןרעוו

 ילעוו ףיוא טעּברַא עצנַאג יד זַא ,יױזַא ןעמוקסיוא טעוו ןאד ןוא

 ךיז טעו ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןּבענעגקעװַא טָאה רעטומ רעייא רעכ

 | !טשינרַאנ טימ ןקידנע
 יז ליװ ,טקריוועג קרָאטש טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא טָאה סָאד

 ןיא רעטומ רעד וצ ןדנוּבעגוצ קרַאטש רעייז ןעוועג קידנעטש זיא

 קרַאטש לָאמ עלַא ךיז טָאה יז ;ריא רַאפ טקעּפפער סיורג טָאהעג

 -עט ירַאמ ןופ רעטכָאט א זיא יז סָאוו ,טימרעד ןעמונעגרעביא

 "ומ יד זַא ,יױזַא ןעלרנַאה וצ טיירג ןעוועג דיממ זיא יז ןוא ַאזעו

 .ןדירפוצ ןייז לָאז רעט

 עמאד רענעי ֹוצ לעוװ ךיא --- ,טגָאזעג יז טָאה -- !טונ --

 ..טֹרֶאוו ןייא יו רעמ טשינ עקַאט רעּבָא ,טרָאװ ַא ןדערסיוא

 ןוא שיט םייּב ןציז ןלעוו עלַא ןעוו זַא ,ןּבילּבעג זיא'ס ןוא

 לָאז ,טייהנגעלעגנ רעדנַא ןַא ןייז טעוו סע רעדָא ,ןטרָאק ןיא ןליּפש

 ,..ירַאּבויד םַאדַאמ רעד וצ טרָאװ ַא ןדערסיױרַא טענַאוטנַא ירַאמ
 ,עקילק ןייא ,סעקילק יױוצ ןעוועג ןַאד ןיוש ןענעז ףיוה ןיא

 יד ןוא ,ירַאּבויד םַאדַאמ רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא

 םייהענ ןיא ;טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןטלַאהעג טָאה עקילק עשייווצ

 ןעוו ןוא ,ערעדנַא יד ןגעק ענייא טרינירטניא םידחצ עדייּב ןּבָאה

 טיירג ןיוש זיא טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ

 ןגָארטעג טָאה ןעמ ןוא ?מוט ַא ןרָאװעג ףיוה ןיא זיא ,ןּבעגוצכָאנ

 ןטימ ןטלאהעג טָאה סָאװ עּפורג יד ,ערעדנַא יד וצ ענייא ןטשטָאּפ

 ייז ןוא ?לטָאז ןיא רעטסעפ טליפרעד ךיז טָאה ,עצינווָאּבויל סנינעק

 עמורג יד ןוא ,ּפעק ענעּביוהעגפיוא םימ ןעננַאגעגמורַא עַלַא ןענעז

 -עג זיא טענאוטנַא ירַאמ ןופ טייז רעד ףיוא ןענַאטשענ זיא סָאװ

 רעד .טנרָאזרַאפ ןעגנַאנעגמורַא ןענעז עלַא ןוא ןגָאלשרעד ןעוו

 ,תוליכר ןוא ןעננורעוװשרַאפ טימ לופ ןעוועג זיא ףיוה רעצנַאג
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 . םֹורַא טייררעג ךיז טָאה ץלַא ןוא ,סענירטניא ןוא ןטשטָאּפ טימ

 ןיא טריפענפיונוצ טָאה לַאזקיש רעד ןעמעוו ,ןעיורפ עגנוי ייווצ

 ןיסעצנירּפ 8 ןעוועג זיא ענייא שטָאכ ,ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םעד

 ןוא ,ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק יד ןרעוו טלָאזעג ןוא תורוד דוד ןופ

 עכסעוו  ,יורפ-ןסַאנ עכעפנייוועט ַא יו רעמ טשינ --- עהעדנַא יח
 ...לעדרָאּב רעזירַאּפ ַא ןיא ןעוועג לָאמַא יא

 + "נַארפ םעד ןיא טשרעהעג טָאה ''לַארָאמ,, ַאזַא ,טסייג אזא

 ןצנַאניא טָאה עיצולָאװער עסיורג יד רעדייא ץַאלַאּפ ןשיזיוצ

 .עיטסַאניד רעשינָאּברוּב רעד ןופ טפַאשרעה יד טשיװעגּפָא

 סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג זיא רעטנעצפופ רעד םיאול

 וצ טרָאװ ַא ןרעדוצסױרַא טמיטשעגנייא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 יד ןיא ןוא ,קיאור ןייז ןענָאק ןיוש רע טעװ טציא .עסערטעמ ןייז

 ןַוש טעװ ,ירַאּבויד םַאדַאמ רעד טימ טננערברַאפ רע ןעוו ,טכענ

 טעוװ עסערטעמ יד ;ןרעוװו טרעטשרַאפ טשינ רעמ ןגינעגרַאפ ןייז

 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד טײקרַאּבקנַאד ריא ןקירדסיוא עּביל טיט

 ריא טצישַאּב ''ךעלגינעק, ױזַא ןוא ריא רַאפ ןעמונעגנָא ךיז

 רַאמ רעד ןופ עּביל יד יוװ רעסעּכ ןייז ךָאנ ןעק סָאװ ןוא .''ערע ,
 ןגנוי יױװַא ןוא דנצייר ױזַא ,ןייש ױזַא זיא יז ...!ירָאבויד םַאד

 ןוא יז טָאה ,טפַאשנדייל ריא טימ ,רעייפ ריא טימ ,טנגוי ריא טימ

 ףרַאד ךָאנ סָאװ ןוא ,ןּבעגעגניירא ןּבעל םָארטש םעיינ ַא םיא

 !?רע

 ןוא רעגנוה טריי קלָאֿפ םָאד סָאװ ,םעד ןגעוו ןרעלק

 !?סָאד רע ףראד סָאװ וצ -- ?טיונ

 -ניא טשינ זיא דנַאפ ןיא עגַאל יד סָאװ ,םעד ןגעוו ןטכַארט

 ---?ןטנוּב ןכערּבסיױא לָאמַא ךָאנ ןענעק סע ןוא ערעכיז ןייק ןצנַאג
 | !?םיא סָאה גיוט סָאװ וצ

 זַא ,יױזַא ןּבעל גינעק ַַא ףרַאד ץַאלַאּפ רעלַאכרעוו םעד ןיא

 ...ןרעוו טרעטשרַאפ טשינ סחו הלילח לָאז ןנינעגראפ ןייז

 -18 רעה סיאוק ַא ףרַאד ,ןייז טעוו רעטעּפש סָאװ ,םעד ןגעוו

 ;לייוו ,ןרעלק טשינ רעט
 .. !לוּבמ ַא וליפַא ןעמוק געמ רימ ךָאנ,

 רעד סיאול ףרַאד ,טשינ ךָאנ טמוק ?וּבמ ןייק יו ױזַא ןוא

 ןופ טכענ רעמ סָאװ ,עּביל ןופ טכענ רעמ סָאוװ ןּבָאה רעטנעצסופ
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 םַאדַאמ ,רעטּבילעג ןייז טימ טפאשנדייל רענעזָאלעצ ןוא רעדליוו
 ...!ירַאבויד

 ןוא .רָאי קיצכעז-ןוא-ןייא ןיוש ןַאד רע זיא ןעוועג טלַא ןוא
 ,,!רָאו קיצנַאװצ ןוא טכַא ןעוועג טלַא ןַאד זיא ירַאּבויד םַאדַאמ יד

 ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג זיא ןירעזייק עשיכיירטפע יד ךיוא
 וצ טרָאװ א ןדערוצסיױרַא טמיטשעגנייא טָאה רעטכָאס ריא סָאװ
 רעייז ןעוועג סָאד זיא ַאזערעט יראמ רַאפ ,ירַאּבויד םַאדַאמ רעד
 ,ךיירטסע ,תוכולמ יידד ןּבָאה טייצ רענעי ןיא לייוו ,קיטיונ
 ןוא ,ךיז ןשיווצ ןלוּפ ןלייטעצ ןיא ןטלַאחעג ,דנַאלפור ןוא ןפיירּפ
 ףיוא ןּכָאה וצ ךיירטסע ןופ ןסערעטניא יד ןיא ןעוועג זיא סע
 ךיז טָאה ץלַא סָאד ןוא ,ךיײרקנַארּפ ןופ ןליוו ןטוג םעד םייז ריא
 טרָאװז ַא ןדערסורַא טעװ טעגַאוטנַא ירַאמ יצ םעד ןָא טדנעוועג
 ..טשינ רעדָא ,/,טעטסעיַאמ ןייז ןופ רוה , רעד ןצ

 עכעלטע ןוא ,ןָאק ןיא ןעוועג זיא קלאפ ַא ןופ לַאזקיש רעד
 ..ףיוהעד טקוקענסױרַא ןּבָאה עּפָארייא ןיא ןפיוה עכעלגינעק

 ןעוו ,טנעמָאמ רעטמיטשַאב רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו רעּבָא
 יא ץלַא ךיז טָאה ,ןרעוו טגָאזענסױרַא טפרַאדעג טָאה טרָאװ סָאד
 .טָארַא ּפָאק ןטימ טיירדעגרעּב

 -רעוו םעד ןיא טָאה ןעמ ןעוו ,טנווָא ןֵא ןיא ןעוועג זיא סָאד
 -טסע רעד זיא ?יּפש רעד ךָאנ .ןטרָאס ןיא טליּפשעג ץַאלַאּפ רעלַאס
 םאהַאמ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ,יסרעמ ףַארג ,רָאדַאסַאּבמַא רעשיכייר
 ירַאמ טָאה ןַאד ןוא ,ריא טימ ךערּפשעג ַא טחיפראפ טָאה ןוא יראּבוײד
 -עגנָא ,ףיוה ןיא טעקיטע רעד ןופ םיִללֹּכ עלַא טיול ,טענַאוטנַא
 םעד טימ ךיז קידנפירנַאּב ,ןרעדטנַא םוצ םעניא ןופ ןייג ןּביוה
 םעד וצ ,ייווצ רעדָא טרָאװ 8 טדערעגסיױרַא ןוא ,םענעי טימ ןוא
 ךיז יז טָאה ןיסרעמ וצ ןעמוקעגוצ זיא יז ןעוו ןוא ,םענעי וצ ןוא
 וצ ןדערסיױרַא ןוא ירָאבויד םַאדַאמ רעד טימ ןסירגַאּב טפרַאדעג
 .טכַאמענּפָא ןעוועג זיא ױזַא ,טרָאװ ַא ריא

 זיא ןוא ןיסרעמ  וצ ןעמוקעגוצ זיא יז ןעוו ,ןַאד טסנוּפ רעּבַא
 !םירגַאּב ךיז ןוא ּפָאק ןטימ לקָאש א ןּבעג וצ טיירג ןעוועג ןיוש
 יד ,רעטבָאט עטסטלע סגינעק םעד זיא ,ירָאּבויד םַאדַאמ רעד טימ
 .םעטָא ךייא ןוא טָאה ןוא| ךיא וצ ןפָאלעגוצ ,דיעלעדַא ןיסעצנירּפ
 | - :גָאז ַא ןבענעג

 פה



 טרַאו גינעק רעד ;טעּפש ןיוש זיא סע ,רעלענש טמוק ---

 : וי ..!זנוא ףיוא טרָאְד

 עגנוי יד ןעלמוטעצ וצ ידּכ ,ןטסימוא ןָאטעג סָאד טָאה יז

 ױזַא עקַאט םעד רעּביא זיא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ,ןיסעצנירּפ-ןיורק

 ךַאמּפָא םעד ןָא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה יז זַא ,ןרָאוװעג טלמוטעצ

 קעווַא יז זיא ירַאּבויד םַאדַאמ יד קידנזָאלהעּביא ןוא ,ןיסרעמ טימ
 .דיעלעדַא ןיסעצנירּפ רעד טימ

 -ויא ןיא ןפיוה עכעלנינעק עכעלטע ןכלעוו ףיוא ,טרָאו סָאד

 טשינ זיא ,רלודעגמוא ליפ ױזַא טימ טקוקענסױרַא ןּבָאה עּפָאר

 ןייטש ןּבילּבעג זיא ירַאּבויד םַאדַאמ יד ןוא ,ןרָאװעג טגָאזענפױרַא
 ןעמ יװ ,טליפעג ךיז טָאה יז ןוא ,עטקידיילַאּב ַא ,עטמעשרַאפ ַא
 ,ןַאד טקנוּפ ,ןסיּב ןקַאמשעג א קעװַא ּפַאכ ַא ןבעגעג ריא ייּב טלָאװ
 ,רעטנורַא גנולש א ןּבעג וצ םסָאד ליומ סָאד טנפעעג טָאה יז ןעוו
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 רעדיוו ןיוש טָאה סע ןוא טסנרע רעייז ןרָאװעג זיא ענַאל יד |
 "קנַארפ ןוא ךיירטסע ןשיווצ ןעגנואיצַאּב יד זַא ,ייּברעד ןטלַאהעג

 חמחלמ ַא ןכערּבסיױא לָאז סע ןוא ןרעוו ןםירעגרעּביא ןלָאז ךייר

 .עּפָארייא רעּביא

 ןעועג זיא עכלעוו ,הנֹוז א רעּביא ?ןעמעוו רעּביא ץְלַא ןוא

 -קנַארפ ןופ גינעק ןטלַא םעד ''תחנ ןפַאשרַאפ, } וצ ןירעטסיימ ַא

 ,..!ךייר

 ,ןפיוה | עכעלגינעק יד ןיא טשרעהעג ןַאד טָאה לַארָאמ אזא

 -ַאמ ַא ;ףיוה רעלַאסרעוװ םעד ןיא --- םוטעמוא יוװ רעמ ךָאנ ןוא
 טנעקעג טָאה יז זַא ,טכַאמ ליפ ױזַא טַאהעג טָאה ירַאבויד םַאד
 ...רעקלעפ ןוא רעדנעל ןופ לַאזקיש םעד ןעמיטשאב

 -?עז רעד ןיא .םורָאװ .טלמוטעצ ןעוועג זיא טענַאוטנַא ירַאמ

 טשינ רעמ רָאט יז זַא ,טרעכיזרַאפ יז טָאה יסרעמ סָאװ טייצ רעּב

 סגינעק םוצ טרָאװ א ןדערסיורא זומ יז זַא ,טנשקערַאּפ ױזַא ןייז

 יז ,ןדיומ עטלַא יירד יד .,רעטכעט סגינעק םעד ןּבָאה ,עסערטעמ

 לו ןעמ ױו ךעלרעפעט ױזַא טשינ רָאנ זיא'ס זַא ,טרעכיזרַאפ

 .ןדערנייא ריא

 -עק םעד טָאה -- ,רימ ףיוא ןצנַאנניא ךיז טזָאלרַאפ .ריא --- |
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 --- .טגָאזעג ריא ,דיעלעדַא ןיסעצנירּפ יד ,רעטכָאט עטסטלע םגינ

 קרַאטש יװַא טשינ רָאנ זיא גינעק רעד זַא ,,ךייא רעכיזרַאפ ךיא

 טשינ ןצנאגניא רָאנ םיא טייג סע ןוא םעד ןיא טריסערעטניאראפ

 ,טרָאװ ַא ןדערסױרא ָאא עטַאד רענעי ווצ טעו ריא יצ ,ןָא

 | ...ןיינ יצ

 םיוועג טלָאװ לָאפ ַאזַא ןיא עטסשינָאל ןוא עטסכַאפנייא סָאד

 ןרערכרוד םעח ןגעוו ךיז לָאז ןייֵלַא גינעק רעטלַא רעד זַא ,ןעוועג
 ,ננַאלרַאפ ןייז זיא'ס זַא ,ןגָאז ןפָא ריא ןוא טענַאוטנַא ירַאמ טימ
 ןייז ןופ ןליוו םעד רַאפ ןניוּב וצ ךיז עטשרע יד ןייז לָאז יז זַא

 רַאפ ןדָאּב רעד ןרָאװענ טפַאשעגּפָא רעכיז טלָאװ ןַאד .עסערטעמ

 עבלעוו ,ןיסעצנירפ-ןיורק רעגנוי רעד םורַא סעגירטניא ליפ ױזַא

 טנעקעג טשינ טושּפ ךיז ןוא דניק ַא ךָאנ טעטּכ ןעוועע ןיילַא זיא
 -םופ רעד סיאול רעּבָא טָאה .ןכַאז עלַא יד ןיא ןביילקרעדנַאנופ

 - טייסנברָאהרַאפ ןייז ןיא ;ףיורעד טומ ןייק טַאהעג טשיטנ רעטנעצ
 טָאה סע ןוא "לַאחָאמ,, עקיטרַאנגיײא ןייז טַאהעג ךָאד רע טָאה
 ּבייוו רעגנוי רעד טימ ךאז ַאזַא ןגעוו ןרער וצ טפַאּפעג טשינ םיא
 ...לקינייא ןטסטלע ןייז ןופ

 סָאװ ,ןגָאז ןפֶא ןוא םעד ןנעוו ריא טימ ןדער וצ טָאטשנָא

 טימ טדערעג רעדיוו םעד ןגעוו רע טָאה ,ריא ןופ טגנַאלרַאפ רע
 .ןיסרעמ

 -ענ םיא רע טָאה --- ,רָאדַאסַאּבמַא רעה ,טנייש סע יוװ ---

 ךיא .ןָאטּפױא טשינ ךס ןייק ריא טנעק --- ךָאטש יַא טימ טנאז

 ...םעד ןיא ןָאט סעּפע ןזומ לע ןיילַא ךיא זַא ,ארומ ּבָאה

 ףיוא שינערעהֹוצנֶא ןַא יו ןעמונעגנָא סָאד טָאה יסרעמ
 ,ןטאטלוזער עטסנרע ץנַאג ןעגנערּב ןענעק סָאװ ,ןעלטימ עגונערטש
 רע ;טעּברַא רעד וצ קיסיילפ ןָאטעג םענ ַא רעדיוו ךיז רע טָאה

 -נדנעוונַא ,טענאוטנַא ירַאמ טימ טרשרעגנ רעדיוו םעה ןגעוו .טָאה

 טָאה רע ;ענייז ןטייקיאעפ עשיטַאמַאלּפיד עטסעּב יד ייּברעד קיד
 זומ יז זַא ,ןירעזייק רעשיכיירטסע רעד ןסיוו טזָאלעגנ ךיילג ךיוא
 .רעטכַאט ריא ףיוא ןקריוו ןוא םעד ןיא ןשימניירַא ןיילַא ךיז

 ירֲאבויד םַאדַאמ רעד ןופ "ערע, יד יו ךַאז רעדנַא ןייק
 טשינ רָאג ךיירקנַארפ ןיא רָאדַאסַאּבמַא רעשיכיירטסע רעד טָאה
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 ןעוועג ?ןינע ןקיטכיװ,, םעד טימ זיא רע .ןּבָאה ןעניז ןיא טנעקעג

 ...טייצ רָאי ןּבלַאהטרעדנָא יו רעמ ןעמונרַאפ

 יַאמ רעד ןוא ןט-18 םעד סיאול ןופ רעמיצ-ףָאלש םעד םורַא

 ...עיטַאמָאלּפיד עצנַאנ יד טיירדענ ךיז טָאה ירָאּבויד םַאד

 רעדייא ףיוה רעלַאסרעוװ םעד ןיא טשרעהעג טָאה לַארָאמ ַאזַא

 .עיצולאװער עשיזיוצנַארפ עסיורג יד ןכָארּבענסױא טָאה סע

 ןופ ףיוה םעד ןיא טשרעהעג טָאה לַארָאמ אזא טקנוּפ ןוא

 -ָאר'ד ץנירּפ רעד .ךיירטסע ןיא רָאדַאסַאּבמַא ןשיזיוצנַארפ םעד

 עקיטכיוו ַא רעייז טליּפשענ רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה רעכלעוו ,ןַאה

 ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןּבעל םעד ןיא עלָאר עסואימ ַא רעייז ןוא

 רעּבָא ,ןיוו ןיא רָאדַאסַאּבמַא רעשיזיוצנַארפ רעד ןעוועג ןַאה זיא

 יו ,ןטייהנגעלגנָא עשיטילָאּפ .עקיטביוו ןּבָאה ןעניז ןיא טָאטשנָא

 טלעוו יד סָאװ ףיוא טעילוהעג רע טָאה ,טכילפ ןייז ןעוועג זיא'ס

 טלגנירעגמורַא ךיז ןוא סקניל ןוא םטכער םעּביל טריפעג ,טייטש

 קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא רע .סעסערטעמ ןופ םערָאה ןצנַאנ ַא טימ

 ןופ טסואוועג טשינ ןצנַאנניא רָאנ טָאה רע זַא ,ייז טימ ןעמונראפ

 טלָאװ סָאד יו טקנוּפ ,רעקיטש ףיוא ןליוּפ ןסיירעצ וצ ןַאלּפ םעד

 טימ טשינ ןוא םיא טימ טשינ --- טרעקעגנָא טשינ ןצנַאגניא ךיז

 ...גנוריגער ןייז
 ,םעד ןגעק ןעוועגנ זיא אזערעט ירַאמ ןירעזייק עשיכיירטפע יד

 טָאה סָאד ןוא ,רעקיטש ףױױא  ןליוּפ ןסיירעצ לָאז ןעמ זַא

 גינעק םעד ,ןסיורג םעד ךירדירפ ןגעק סיױרַא טערט יז זַא ,ןסייהעג

 דַאצ רעד ,רעסיורג רעד ַאנירעטַאקעי ןגעק ךיוא ןוא ,ןסיירּפ ןופ

 | ,דנַאלסור ןופ אציר

 ךיוא ןוא ,ךיירטסע ןופ ףעזָאי רעזייק רעד ,רעּבָא ,ןֹוז ריא

 םעד רַאפ ןעוועג ןענעז ,ץינוק טשריפ רעד ,רעלצנַאקסכייר רעד

 רעד טימ ןצונַאּב ךיז לָאז ךיירטסע זַא ,טלָאװעג ןּבָאה ייז ןוא ןַאלּפ

 -ַאל יד .ןלוּפ ןופ רעקיטש ךיוא ךיז רַאפ ןסיירּפָא ןוא טייהננעלעג

 טָאה ךיירקנַארפ ןופ ןליוו ןטונ םעד ןָא זא ,אזַא ןעוועג זיא ענ

 ,עּפָארייא ץנַאנ רעּביא המחלמ רעקיטולּב ַא וצ ןעמוק טנעקעג סע

 טעװ טענַאוטנַא ירַאמ יצ ,םעד ןיא טדנעוועג ךיז טָאה סָאד ןוא

 עסערטעמ רעד וצ טרָאװ ַַא ןדערסיורא ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םניא

 | ...טעטסעיַאמ ןייז ןופ



 -בָאט יד ןפראווראפ ןעמונעג ןיילַא ַאזערעט ירַאמ טָאה ןַאד
 לָאז ןוא טנשקעעגנייא ױזַא ןייז טשינ לָאז יז זַא ,וויֹרֹּב טימ רעט
 ר ענעי וצ טרָאװ סָאד ןגָאזסױרַא לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא ןיוש
 יוזַא יו טנחעלעג ווירב עהעדנַא ןיא יז טָאה יז יווװ טקנוּפ .ע מ ַא ד
 -ויַּב םיא ןוא טפַאשנדייל יד סיאול ץנירּפניורק םייּב ןדניצוצנָא
 ןטכילפ ענייז ןליפרעד ןענעס ָאי לָאז רע זַא ,וצרעד ןעגנערּב טכַאנ
 סָאװ ,טנרעלעג יז ווירּב עקיטציא יד ןיא יז טָאה ױזַא ,ןַאמ ַא סלַא
 ...עסערטעמ סגינעק ןטלַא םעד ןגָאז לָאז יז

 "עג רעטכַאט רעד יז טָאה --- ?ןגרָאמ טוג , ַא ריא גאז, |
 גנוקרעמַאב ַא .ךאמ ,רעטעוו ןנעוו טרָאװ ַא ריא וצ דער --- ןּבירש
 | .ריילק א ןגעוו

 סָאה ןגָאוסױרַא לָאז יז ,ןטעּבעג ריא ייּב ךיז יז טָאה ױזַא
 ,טלעוו יד טציא טייטש טרָאװ םעד טָא ףיוא לייוו ,טרָאװ

 !ןעשעג סָאד זיא ךעלדנע ןֹוא

 םניא .172 רָאי ןופ רָאונַאי ןטשרע םער ןעוועג זיא סָאד
 טרעייפעג רַארַאּפ סיורג טימ ןַאד ןעמ טָאה ץַאלַאּפ רעלַאפרעוו
 -ענ טימ לופ ןעוועג זיא ףיוה רעד ,רָאי םעיינ םנופ ןעמוקנָא סָאד
 -יד טימ ןעגנַאהַאּב ןעוועג ןענעז ןעמַאד עלַא ןוא טסעג ענעּביױה
 יו רעכייר ןוא ערעדנַא עֶלַא ןופ רעקישַאר ,ןטנַאילירּב ןוא ןטנעמ
 -ייב , יד ,ירַאּבויד סַאדַאמ יד ןָאטעגנָא ןעוועג זיא ערעדנַא עקַא

 טליפעג ךיז יז טָאה ?לָאמ סָאד .ךיירקנַארפ ןופ ''ןיגינעק עקיטכַאנ
 -ענ ןיוש טָאה יז ?ייוו ,ךיז ייּב ןּביוהעג רעייז ןוא ץלָאטש רעייז
 ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק עקיטפנוקוצ יד טעװ םנייה זַא ,טסואוו
 ...ןעז סָאד ןלעוו ףיוה ןיא עלַא ןוא ןליוו ריא רַאפ ןגיוּב ךיז

 םנופ ,עמוקנָא סָאד ןרעייפ םייּב סעינַאמערעצ ענדַארַאּפ יד
 ןראוועג טריפעגכרוד ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םניא ןענעז רָאי םעיינ
 -גיורק יד ןעוו ןוא ,טעקיטע םענעמונעגנָא םנופ םיללּכ עלַא טיול
 .קידנסירנַאּב ,לָאז ןסיורג ןרעּביא ןייג ןּביוהעגנָא טָאה ןיסעצנירּפ
 טיס ןייטש ןּבילּבעג עלַא ןענעז ,םענעי טימ ןוא םעד טימ ךיז
 טעוו יז סָאװ ,ןעז טלָאװעג ןּבָאה ייז לייוו ,סמעטָא עטּפַאכרַאפ
 ...יראבויד םַאדַאמ רעד וצ ןעמוקוצ טעװ יז ןעוו ,ןָאט

 ןּבָאה עֶלַא .קידלודעגמוא ןעוועג ןענעז עלַא .טקוקעג ןּבָאה עלַא
 ,טרַאוועג
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 ,עקידוועריר א ,עקנַאלש יַא ,עניילק ַא --- טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 :ןעמעלַא טייצ רענעי ןיא טָאה סָאוװ ,ןח ןשרעדניק םעד טימ ןוא

 .-נַא ןצימיא ןּבעל טלעטשענּפָא לָאמ עלַא ךיז טָאה --- טרעּביוצַאב

 ןרעי רַאפ ןוא ןטרָאד טרָאװ ַא ןוא ָאד טרָאװ ַא טנַאזעג ,שרעד

 .וצ .ןעמוקענוצ זיא יז ןעוו ןוא ,טַאהעג ?כיימש רעדנַא ןַא םענייא

 ןיא ןוא ּפָא לעטש ַא ןּבעגעג ךיז יז טָאה ,ירָאּבוװד םַאדַאמ רעד

 .ןדנואוושרַאֿפ ריא ןופ ?כיימש רעד זיא קילּבנניױא ןייא

 -עג רעמינּפ יד ןופ קורדסיוא רעד ךיז טָאה טסענ עלַא ייּב

 .ןטּפַאלקעג קיאורמוא ץרַאה סָאד טָאה םענייא ייּב טשינ ;ןטיּב

 זיא ערעדנַא עֶלַא יו רעמ ןוא ,טרעדורעצ ,זעוורענ ןעוועג זיא'ס

 עדנוקעס עדעי ;נינעק רעטלַא רעד טרעדורעצ ןוא זעוורענ ןעוועג

 ןּבָאה סע יו ױזַא טקנוּפ ןוא ,טרעיודעג ןטייקיּבייא עצנַאנ טָאה

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ךס א ןענופעג טסעג יד ןשיווצ ךיז

 ,ןטעּב יז ןוא ינק יד ףיוא טענַאוטנַא ירַאמ רַאפ ןלַאפ וצ טיירג

 ןענופעג ךיז ןּבָאה ױזַא ,טרָאװ סָאד ןגָאזסױרַא טשינ לָאז יז זַא

 ףיוא ריא רַאפ ןלַאפ וצ טיירג ןעוועג ןענעז סָאװו ,עכלעזַא ךס ַא

 ףעּבָא ,טרָאוװ סָאד ןגָאזסױרַא ָאי לָאז יז זַא ,ןטעּב יז ןוא ינק יד

 ןַאד ןוא .םעד ןיא ןשימוצניירַא ךיז טגַאװעג טשינ טָאה רענייק

 םַאדַאמ רעד וצ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ :ןעשעג ךעלדנע סָאד זיא

 ןפיוא םָאה יז יו ױזַא ןוא ,ּפָאק ןטימ ?קַאש ַא ןּבעגעג ירַאּבויד

 ךיא יז טָאה ,טרָאוװז ןייא ןייק ןּציילקוצ טנעקעג טשינ טנעמָאמ
 : | ;רעטרעוװ עכעלטע טנָאזעג

  !ןשטנעמ ?סיּב שּפיה א ןארַאפ ָאד טנייה ןענעז סע ---

 ירד ַא ןּבענעג ךיז יז טָאה ,רעטרעוו עכעלטע יד טגָאזעגּפָא

 א טָאה ירַאבויד םאדַאמ יד ןוא .,רעטייױו קעװַא זיא ןוא סיוא

 ןסיורג ןרעּביא זָאל ַא ןּבענעג ךיז ,ענעדירפוצ ַא ןוא עצלָאטש

 יי ...ןקילּב סנעמעלַא ךיז ףיוא ייּברעד סידנקיפ ,לַאז

 טָאה סע .,ןופרעד ןלָאוװקעגנָא טָאה גינעק רעטלַא רעד ןוא

 זיא רע ;טניזעג טָאה עסערטעמ ןייז סאו ,ןָאטעג האנה קרַאטש םיא

 -ַאמ טימ טּפַאכעגמורַא שזַא ךיז טָאה רע זַא ,ןדירפוצ ױזַא ןעוועג

 =קנַאד ןעוועג ריא זיא רע ;ריא טימ טשוקוצ ךיז ןוא טענַאוטנַא יר

 "רַאפ טשינ ןגינעגרַאֿפ ןייז ןיוש טעוו טציא סָאװ ,רׂשפרעד רַאּב

 | | ...ןרעוו טרעטשי
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 -סױרַא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,רעטרעוו עכעלטע יד ןוא =
 ןַא טכארּבענ ןּבָאה ,עסערטעמ סנטנעצפופ םעד סיאול וצ טדערעג

 טשינ םעד קנַאד ַא טָאה גינעק רעטלַא רעד ,קלָאפ ַא ףיוא קילנמוא

 ןוא ,ךיירטסע ןוא ןסיירּפ ,דנַאלסור ןופ קיטילָאּפ רעד טרעטשענ

 | ...ןליופ ט?ייטעצ ךיז ןשיווצ ןֹּבָאה תוכולמ יירד יד

 ַא ןופ לַאוקיש רעד ןט-18 םעד סיאול ייּב זיא סָאוװ םורָאװ

 ןעק עסערטעמ ןייז סָאװ ,ןגינעגרַאפ םעד טימ ךיילנרַאפ ןיא קלָאה
 -יא ןופ ןַאמ רעטלַא רעד ,רע ןעוו ,טכענ עגנַאל יד ןיא ןּבעג םיא

 | ...ןןפָאלש טשינ ןעק ,רָאי קיצכעז רעּב

 ןוא .,ּפָאק ןופ רעטנורַא גרַאב א זיא ןיפעצנירּפניױרק רעד |

 :טנַאזעג ןַאד יז טָאה רָאדַאסַאּבמַא ןשיכיירטסע .םוצ

 ןעק ןַאמ ןיימ ,טגנַאלרַאפ טָאה ריא יװ ןָאטענ ּבָאה ךיא ---

 .ןקיטעטשאּב סָאד

 ךיוא ןיא םיא ;ןופרעד ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא יסרעמ

 טציא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ןוא ,ּפָאק ןופ גרַאב ַא רעטנורצ

 רעד רע טָאה ,ןכַאז ערעדנַא ןּבָאה ןעניז ןיא ןענעק ןיוש רע טעוו

 טָאה יז סָאוו ,רַאפרעד ןטנעמילּפמָאק טכַאמעגנ ןיסעצנירּפניורק

 .ןופרעד ןדירפױצ ןעוועג טשינ זיא יז רעּבָא ,טלדנַאהשג יױזַא

 --- ,טנָאזעג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה --- ,ךייא רעכיזרַאּפ ךיא ---
 עמַאד רענעי וצ ּבָאה ךיא סָאװ ,לָאמ עטצעל סָאד זיא סָאד זַא

 ..!ןרעה טשינ עמיטש ןיימ יז טעו רעמ .טדערענ

 ןיש רעּבָא ,ףמַאק ַא ןּביוהעגנא רעדיוו ךיז טָאה סע ןוא

 -ענסיוא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ;רעירפ יװ ןערּב ַאזַא טיס טשינ

 טָאה יז ןעוו ןוא ,ידַאּבויד םַאדַאמ רעד טימ ןפערט וצ ךיז ןטימ

 ַא ןבענעג זיולּב יז טָאה ,ריא טימ ןפָארטענ ָאי לָאמַא ןיוש ךיז

 -נייא זיולּב .טשינ יז טָאה ריא וצ טדערעג רעּבָא ,ּפָאק ןטימ ?לקָאש

 -ַאמ רעד ןופ טפַאשלעזענ רעד ןיא ןפָארטעג יז טָאה יז ןעוו ,לָאמ

 :נָאז א ןבענענ יז טָאה ,ןָאיגע'ד םַאד

 .טנייה רעטעוו רעטכעלש ַא זיא סע ---

 םָאד זַא ,ןסייה לָאז סע זַא ,יױזַא טנַאזעג רעּבָא סָאד טָאה יז

 ,עסערטעמ רעד וצ טשינ ןוא ןָאינע'ד םַאדַאמ רעד וצ יז טדער

 יז .טדערעג טשינ ירַאּבֹויד םַאדַאמ רעד וצ עקַאט יז טָאה רעמ ןֹוא

 | ,טייצ עצנַאנ יד זנורּב םעד ןטלַאהעננָא ריא טימ טָאה

 י 8



+ 

 ,ףמאק רעד זַא ,ןעניימ טשינ ןגעווטסעדנופ רעּבָא ףרַאד'מ

 סנינעק ןטלַא םעד ןגעק טריפעגנָא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ

 -ייר ןֹופ קורדסיוא םעד טלעטשעגרָאֿפ ךיז םימ טָאה ,עסערטעמ

 .דניז ןוא טייקנברַאדרַאֿפ ןנעק דלושמוא רענ

 ןשיוװצ ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןפַארנָאיּב עעטסרעמ יד

 ןעק ןעמ זַא ,ױזַא ףמַאק םענעי ןרעדליש ,גייווצ ןַאפעטס ךיוא ייז

 -נַא רעד ןגעקַא ענייא ןענַאטשעג ןענעז ָאד זַא ,ןעניימ ךעלקריוו

 -רַאפ ,ענעזאלעצ ַא ןוא ל?דיימ קירָאי-ןצכעז קידלושמוא ןַא רערעה

 ,לזייה א ןיא ןעוועג לָאמַא זיא עכלעוו ,עסערטעמ ענעּברָאד

 ,טייקנּברַאדרַאֿפ רעקיצומש ןגעק דלושמוא ענייר

 .ןפַאש טוואורּפעג ןעמ טָאה קורדנייא אזַא

 | .יוזַא ןעוועג טשינ רעּבָא זיא סע

 ,טקַאפ רעד עלָאר ַא טליּפשעג םעד ןיא טָאה ץלַא ןופ רעירפ

 -ַאמ ןעוו .''ןרעטש , ייווצ ןשיווצ ץנערוקנַאק ַא ןעוועג זיא'ס סָאװ

 ,ןעוועג יז זיא ,ףיוה רעלַאסחעװ ןיא ןעמוקעגנָא זיא טענַאוטנַא יר

 5ייוו ,''עמַאד עטשרע , יד ןייז יז טעוװ גנַאר ריא טיול זַא ,רעכיז

 ,ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק עקיטפנוקוצ יד ךָאד זיא יז

 ןגעוטסעדנופ יז טָאה ,גנוי ױזַא ןעוועג ךָאנ זיא יז שטָאכ

 בייוו יד ךָאד זיא יז ?ייוו ,ריא טמוק סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןיוש

 ךָאנ יז טָאה וצרעד .ןָארט םעד ןענעשרי טעוװ סָאװ ,םעד ןופ

 -עט ירַאמ ןופ רעטכַאט יד זיא יז זַא ,טקנעדעג טוגנ קידנעטש

 -יא קרַאטש ךיז טָאה יז ןוא ,ןיסעצנירּפ רעגרוּבסּבַאה ַא ,אזער

 .טימרעד ןעמונעגרעּב

 סָאוװ ןיא ,ךיז ףיוא טקוקעג רָאנ טָאה יז טייז א רַאפ סָאוװ ןופ

 ,ןעמוקעגסיוא ריא ייּב זיא ,ןעזעג רָאנ,ךיז טָאה יז ?גיּפש ַא רַאפ
 "עמַאד עטשרע יד, ןייז ףרַאד ,ערעדנַא ןייק טשינ ןוא יז רָאנ זַא
 ןיא 'עמַאח עטשרע יד , ךיוא ןוא ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םעד ןיא
 ,ןטנעצפופ םעד סיאול ןופ ּבייוו יד ,ןינינעק עטלַא יד לייוו ,דנַאל
 .טיוט ןיוש ךָאד זיא

 ןיא !'עמַאר עטשרע יד , זַא ,לָאמַא טימ רָאנ יז טעז ָאד ןוא

 ןופ ןיגינעקס עקיטפנוקוצ יד ,יז טשינ רָאנ זיא ףיוה רעלַאסרעוו
 -ןיא יז טלקנוטרַאֿפ ענעי !ירַאּבויד םַאדַאמ יד רָאנ ,ךיירקנַאחפ
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 / "ןּבוא םעד טמענרַאפ ןוא עלַאר-טּפוה יד טליּפש ענעי ,ןצנַאג

 | -.!ןָא
 -ַאמ רעד ןיא טָאה יז ;ןופרעד טקנערקעג טליפענ ךיז יז טָאה = |

 רעמ טשינ ןעוועג זיא'ס ןוא ,עקטנערוקנָאק ַא ןעזעג ירַאּבויד םַאד
 -כַארַאפ ןקירדפיוא לָאז יז זַא ,ןסַאה יז לָאז יז זַא ,ךעלריטַאנ יו

 | .ריא וצ גנוט

 :ךַאז ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא םעד וצ ןוא

 רעד ןעוועג ןַאד זיא ךיירקנַא-פ ןופ רעטסינימ-רעימערּפ רעד

 רעסיורג ַא סלַא טנאקַאּב ןעװעג זיא רע ןוא ,?עזַאוש טשריפ

 ןּבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע ,ךיירטסע ןופ טניירפ

 ץנירּפניוחק ןשייזיוצנַארפ םעד ןשיווצ ךודיש םעד ןריפפיונוצ ןפלאהעג

 -ַאוטנַא ירַאמ םיא זיא רַאפרעד ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןוא סיאול

 רשפא ךָאד טלָאװ ,רע טשינ ןעוו לייוו ,רַאבקנַאד רעייז ןעוועג טענ

 ןיא ןָארט םנופ עטשרוי יד ןרָאװעג ןיסעצנירּפ רעדנַא ןַא רָאג
 ...ךיירקנַארפ

 טָאה ?ָאמנייא ןוא ,טסואוועג טוג סָאד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 | :טנַאזעג עקַאט םיא יז
 .רַאפרעד ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא .ּבָאה ךייא |--- 

 ןוא טוג רעייז ןגיוצַאּב טייצ עצנַאג יד םיא וצ ךיז טָאה יז = |

 ,טײקרַאּבקנַאד ןופ ליפענ ריא ןקירדוצסיוא טייהנגעלעג א טכוזענ

 יד ןרעו טעוו יז ןעוו ,רעטעּפש זַא ,טכַארטעג רעכיז טָאה יז ןוא

 .טייהנגעלעג אזא ןּבָאה יז טעװ ,ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעל
 -נַא ןַא טַאהעג ןלעזַאוש וצ טָאה רעּבָא ירַאּכויד םַאדַאמ יד

 -יורג רעד ,רע לייוו ,םורק טקוקעג םיא ףיוא טָאה יז ;ליפעג רעד

 ןופ טקוקעג ריא ףיוא טָאה ,תורוד רוד ןופ טַארקָאטפירַא רעס

 סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ךָאנ וצרעד ןוא ,ּפָארַא ןּביוא

 -רַאמ ערעייז קנַאד ַא ,ףיוה ןיא ערעירַאק רעייז ןיא ןגיטשעג ןענעז
 -ַאמ ,עסערטעמ רעקידרעירפ סגינעק ןטלַא םעד טימ ןעגנודניּב

 | ...רודַאּפמָאפ םַאד
 יד ,עסערטעמ עיינ יד זַא ,גונעג ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא סָאד

 ןקוק לעזַאוש רעטסינימ-רעימערּפ ןפיוא לָאז ,ירָאּבויד םַאדַאמ

 | ...םורק

 :ךַאז ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא םעד וצ
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 -ַאמ יד סָאװ ,סולפנייא םעד רַאֿפ טַאהעג ארומ טָאה לעזַאוש'
 זַא ,טסואוועג טָאה רע ;גינעק ןפיוא טָאהעג טָאה ירַאּבויד םַאד
 טעוװ רעכַאװש ץלַא ,סולפנייא ריא ןייז טעװ סע רעקרַאטש סָאװ
 ןעלטימ טכוזעג טייצ עצנַאנ יד טָאה רע ןוא ,עיציזַאּפ ןייז ןייז
 ,ןקיטייזַאב וצ יז ױזַא יו

 יד ןרָאװעג ןזיא ירֲאביִד םַאדַאס יד ןעוו ,1/68 ןיא ךָאנ
 עטלַא יד יווװ םעחכָאנ ןכָאװ יירד ,גינעק ןטלַא םעד ןופ עסערטעמ
 -םינימ רעד טָאה ,ןבראטשענ זיא ,אקסנישטשעל ַאירַאמ ,,ןיגינעק
 ,טיירּב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טקערטשעג ךיז לעזַאוש רעט
 וצ ןּבָאה טשינ רָאנ ריא טימ לָאז רע זַא ,ןּבעגפיוא יז לָאז רע זַא
 .ןָאט

: 
 סָאװ ,רַאפרעד אקוח טשינ ןוא ,ןּבעק ןיא ןעגנַאנעג סָאד זיא םיא

 סָאװ ,רַאפרעד טוׁשּפ רָאנ ,רעקידיײרּפ-לַארַאמ .ַאזַא ןעוועג זיא רע
 עקַאט ,עטּבילעג רעדנַא ןַא ןלעטשוצ טלָאװעג גינעפ םעד טָאה רע
 ,..יורפ עטַאהייהרַאֿפ א ,רעטסעװש ענעגייא ןַא ענייז

 םעד טשינ טלעפעג רעטסעווש ןייז זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו
 ַאל עד ןילימ םַארַאמ ַא ענייא טרַאשעגוצ םיא רע טָאה ,גינעק
 ךיז טָאה סָאד רעּבָא .רָאטקָאד רעזירַאּפ ַא ןופ ּבייוו יד ,לָאװרָאק
 טָאה ּבייוו סרָאטסָאד רעזירַאּפ םעד לייוו ,ןּבעגעגנייא טשינ ךיוא
 ...ןעמונעגסיוא טשינ גינעק םייּב

 רע :?טימ רעדנַא ןַא רַאפ טּפַאכעגנָא ךיז לעזַאוש טָאה ןַאד |
 ןּביילב טשינ לָאז רע זַא ,גינעק םעד ןדערגייא טוואודּפעג טָאה
 -נינעק א ןופ ןיסעצנירּפ ַא טימ ןּבָאה הנותח לָאז ןוא ןמלַא ןייק
 -נירּפ ַאזַא ןעניפעג וצ טיירג ןעוועג ןיוש זיא רע ןוא ,ףיוה ןבעל
 םעד ןופ ךיז טָאה רעטנעצמתמ רעד סיאול רעֶּבָא .םוא רַאֿפ ןיסעצ
 | .טנַאזעגּפָא ךיוא

 לעזַאוש רעטסינימזרעימערּפ רעד טָאה דנַאנַאכָאנ רָאי ייווצ
 -ןיד םַאדַאמ יד ןּבענפיוא לָאז גינעק רעד זַא ,םישעמ טעּברַאעג
 | .ןפלָאהעג טשינ םיא טָאה סע רעֶּבַא ,ירַאּב

 זיא שענַאוטנַא ירַאמ יו םעדכַאנ 1770,  ,ינוי טַאנָאמ ןיא
 ןעוועג ץלש ךָאנ ?עזָאוש זיא ,ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ ןיא ןעוועג ןיושי
 ביי א רעדָא ,עסערטעמ 8 ןכוז וצ טעּברַא רעד טימ ןעמונרַאפ
 ןסייהעג גינעק רעד םיא טָאה זַאד ןוא ,ןט-18 םעד סיאול רַאפ
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 ,טקישעגוצ טלָאמעד םיא טָאה רע סָאװ ,ווירּב ַא ןיא .ןרעהפיוא

 :ןּבירשעגנ רע טָאה

 ךימ טלעטש יז ןוא ןייש רעייז זיא (ירַאּבויד םַאדַאמ יד) יז,

 טסלאז וד זַא ,ריד רַאפ גונעג ןייז ףרַאד ןיילַא סָאד ןוא ,ןדירפוצ

 ...ןבוז טשינ ערעדנַא ןייק רימ רַאפ רעמ

 ריא ןיא ןייגוצניירַא קירעּביא טשינ ןייז רעכיז טעװ ָאד ןוא

 -לצנייא עשיטסירעטסַארַאכ רעייז ןוא עטנַאסערעטניא ץנַאג עקינ

 רעד טימ טנעקַאּב ךיז טָאה רעט-15 רעד סיאול ױזַא יו ,ןטייה

 ףיוא לָאז יז זַא ,וצרעד ןעמוקעג זיא/ס יוװ ןוא ירַאּבויד םַאדַאמ

 :סולפנייא ןסיורג רעיוהעגמוא אזַא ןּבָאה םיא

 {ופ טיוט ןכאנ ,1764 רָאי םניא זיא רעט-18 רעד סיאול ןעוו

 ,עפערטעמ ''רעקידנעטש,, ַא ןָא ןּבילּבעג ,רודַאּפמָאּפ םַאדַאמ רעד

 קינייו טשינ טאהעג רע טָאה ,''תחנ ןּפַאשרַאפ,, םיא לָאז סָאװ

 -רַאֿפ ךעלטנפע טָאה ןעמ סָאוװ ,םעד ןופ ןטייקכעלמענעגנַאנוא

 טפרַאדעג טלָאװ ןעמ סָאװ ,ןטפירשפיוא טימ ךעלטעלב טיירּפש

 .הבצמ ריא ףיוא ןלעטשפיורַא

 טָאה סע ןוא עטגנַאװעג רעייז ןעווענ ןענעז ןטפירשפיוא יד

 ןפיוא רָאנ טשינ ,טיײקילַאג ?סיּב שּפיה ַא ןענופעג ייז ןיא ךיז

 ןּבעל םייּב זיא עכלעוו ,עסערטעמ רענעּברָאטשרַאפ רעד ןופ ןוּבשה

 ןפיוא ךיוא רָאנ ,דנַאל ןרעּביא ןירעשרעה עשיטקַאפ יד ןעוועג

 -עג רנַאנַאכָאנ רָאי קיצנַאװצ זיא רעכלעוו ,גינעק םעד ןופ ןוּבשה

 ךיז טָאה טפירשפיוא ןייא .טנעה יד ןיא ריא ייּב ?כליּפש ַא ןעוו

 ;ױזַא טנעיילעג

 ,לדײמ ַא ןעװעג רָאי ןצפופ זיא עכלעוו ,עגײא טגיל ָאדא

 ,םעמ טימ רוה ַא --- רָאֹי קיצנַאװצ ווא
 ךָאֹו יז טָאה ןּבעל ריא טנײשַאּב וא
 .ײמַאדַאמ , םלַא רָאי טכַא טימ

 ערעדנַא ;רעדלימ ַא ןעוועג ךָאנ זיא טפירשפיוא רעד טָא

 יירק ךס ַא טימ ןוא ,רעקיסייּב ךָאנ ,רעפרַאש ךָאנ ןעוועג ןענעז

 םוצ קרַאטש וצ רעּבָא .גינעק םעד ןופ ןוּבשח ןפיוא לַאנ ןוא קיט

 רעיז טָאה רע ;ןעמונעג טשיינ סָאד ךיז גינעק רעד טָאה ןצרַאה

 -ענ ןיוש טָאה רע ןוא ,טקעדענוצ טָאה דרע יד סָאװ ןפעגרַאפ ךיג
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 ןופ םעט םעד ןסיזחַאפ םיא לָאז סָאװ ,עסערטעמ רעדנַא ןַא טכיז
 | .ןרָאי עטלַא ערעטיּב יד

 -עג ףיוה ןיא ןענעז סע ;טפרַאדעג טשינ רע טָאה ןכוז גנַאק
 יד ןָאט טפרַאדעג ןּבָאה עכלעוו ,טייל ענשזַאװ עכלעזַא גונעג ןעוו
 ןרַאפ סעסעהטעמ ןלעטשוצ ןוא סּפמיּפ ןוא ןסנַאפלַא ןופ טעּברַא
 -ַאמ עסיוועג ַא טלעטשענוצ םיא טָאה ייז ןופ רענייא ןוא ,גינעקה
 | ,ןַאמָאר-עד לעזַאומעד

 ןַאד יז זיא ןצנַאגנוא ןוא ?דיימ ענייש ץנַאג א ןעוועג זיא יז
 -ַאֹּב טָאה גינעק רעד ןוא ,קיצנַאװצ-ןוא-ייוצ רָאי ַא ןעוועג טלא
 ,רודַאּפמַאּפ םַאדַאמ יד יו אזא טשינ ןיא יז שטָאכ זַא ,ןסָאלש
 י ר ...ריא טימ ןּבעל וצ ןדַאש טשינ ןעק

 טימ ןָאטעג סָאד טָאה רע יו ,ףיוה ןיא ךיז וצ יז ןעמענניירַא
 רע ןוא ,טלָאװעג טשינ ךָאד רע טָאה ,רודַאּפמַאּפ םַאדַאמ רעד
 ןיחַא ןוא טָאטש רעד רעסיוא זיוה ןייש ַא טפיוקעג ריא רַאפ טָאה
 : ...טלָאװעג רָאנ טָאה רע ןעוו ,לָאמ עלַא ןעמוק רע טגעלפ

 טָאה םישדח ןיינ יד וצ ;ןטאטלוזער טכַארּבעג טָאה עּביל יד
 טָאה ןיילַא גינעק רעד ןוא ,ןוז ַא ןריוּבעג ןַאמַאר-עד ןיליירפ יד
 .ןָאברוּב'ד סיאול ןּבעגעגנ ןעמָאנ ַא םיא

 -עק רעד ,ןסיוו טרָאטעג טשינ רעּבָא סָאד ןעמ טָאה לעיציפא
 א ןבַאמ לָאז יז זַא ,רעטּבילעג רעד טימ ןעמונענכיוא טָאה גינ
 .ןעמוק טשינ לָאמנייק ןיירַא ףיוה ןיא םיא ןצ לָאז יז ןוא גייווש
 ...ריא וצ ןעמוק רע טעװ ,ןעז ןלעוו יז טעװ רע ןעוו

 טשינ ןַאמָאר-עד ןיליירפ יד זיא המכח עסיורג קירעּביא ןייק
 -עג טָאה יז סָאװ ,דניק סָאד זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה יז ;ןעוועג
 ןָארט םעד ןענעשרי רָאנ שרעדנַא טשינ טעװ ,גינעק םנופ ןריוּב
 -נָא טשינ ןפורעג סנטייצייּב ןיוש םיא טָאה יז ןוא ,ךיירקנַארּפ ןופ
 ןיא יז ןעוו ,לָאמעלַא ןוא ,/טעטסעיַאמ רעייא, ךָאנ יװ שרעד
 ןּביוא טצעזענקעוַא םיא יז טָאה ,ןרָאפעג עטעראק ַא ןיא ןוז ןטימ
 ןייז ןעוועג טלָאוװ יז יו טקנוּפ ,ןגעקַא ןסעזעג יז זיא ןילַא ןוא ןָא
 -ןייק ןּבָאה סָאװ ,ןכַאז ןגעו טמיורטעג טָאה יז ;עקטנאנרעוװאוג
 יז טָאה רעטעּפש ןוא ,ןרעוו טכעלקריוורַאפ טנעקעג טשינ לָאמ

 -טסויפ ןעמָאנ ןטימ חלנ ַא םענייא ןופ ןדעררעּביא טזָאלעג ךיז
 ןיא ןעמענניירַא יז לָאז רע זַא ,גינעק ןופ ןרעדָאפ לָאז יז זא ,קַאר !
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 -רַאפ רעד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ לָאז יז ןוא ףיוה רעלַאסרעװ

 ...רודַאּטמָאּפ םַאדַאמ רענעברַאטש

 טָאה רע ןוא טקעמשעג טשינ ןט-18 םעד סיאול טָאה סָאד

 -ָאר-עד ןיליירפ רעד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ױזַא יז ןעלטימ  טכוזעג

 ;ןַאלּפ ַאזַא טריפעגכרוד לעּפַאּב ןייז ףיוא ןעמ טָאה ןַאד ןוא ,ןַאמ

 לַאפרעּביא ןַא טכַאמעג ןעמ טָאה טכַאנ רערעטסניפ ַא ןיא

 סָאד ;טניואוועג טָאה ןַאמָאד-עה ןיליירפ יד ;ואוו ,זיוח םעד ףיוא

 -סעװַא ךיילג סע טָאה ןעמ ןוא ןעמונעגוצ ריא ייּב ןעמו טָאה דניק

 -ענסיוא טָאה גינעק רעד סָאװ ,עילימַאפ רעסיוועג ַא וצ טריפענ

 ןוא ריטסַאנַאמ ַא ןיא טריפעגקעוַא ןעמ טָאה ןיילַא יז ;ןבילפ

 ןעמ טָאה סארטסויל חלנ םעד ןוא ,טרַאּפשרַאפ ןטרָאד יז טָאה ןעמ

 ...שינעגנעפעג ןיא טצעזעגנייא

 ַאזַא .םנכערעג טשינ ךיז ןעמ טָאה ןליפעג עבכעלשטנעמ טימ

 סיאול רעטנוא ,ץַאלַאּפ ןכעלגינעק ןיא טשרעהעג טָאה לַארָאמ

 | !ןטנעצפופ םעד

 -ידנעטש , ַא ןָא ןּבילּבעג רעדיוװ זיא גינעק רעטלַא רעד ןעזו

 ןיא סּפמיּפ ןוא ןסנָאפלַא ענעריואזוושעג יד ןענעז ,עסערטעמ "'רעק

 רעייז , רעד טימ ןעמונרַאפ קרַאטש ןרָאװעג רעדיוו ףיוח רעלַאסחעװ

 לָאז סָאװ ,יורפ ַאזַא םיא רַאפ ןעניפעג וצ '!עּבַאנפױא רעקיטכיװ

 ןלעטשנדירפוצ ''דנצנעלג, לָאז עכלעוו ןוא ןצרַאה םוצ ןייז םיא

 -ימ-רעימערּפ רעד .,ןזירּפאק ןוא ןעגנַאלרַאפ ענעּברָאדרַאֿפ ענייז

 רעירפ ןיֹוש זיא סע יװ ,זיא ,לעזַאוש טשריפ רעד ,ןיילַא רעטסינ

 רעייז , רעד טימ ןעמונרַאפ ?רַאטש ןעוועג ךיוא ,ןרָאװעגנ טנַאמרעד

 ףיורעד טָאה ערעחנַא עקַא יו רעמ רעּבָא ,'!ענַאנפיוא רעקיטכיוו

 ,ףיוה רעלַאסרעװ םעד ןופ פמיּפ רענעריואוושעג רעד טעּברַאעג

 .רענידַאּב-טּפיװה סגנינעק םעד ,לעּב ע5 רעסיוועג ַא רענייא

 רַאֿפ ןעניפעג וצ טיוה רעד ןופ ןכַארקעג טושּפ זיא רענעי

 | .עסערטעמ ט ןט-198 םעד םיאול

 !טרַאשעגוצ טשינ ןעד טלָאמַאד םיא רע טָאה ןעמעוװו ןוא

 רועיש ַא ןָא טָאלג ןוא ,ךעֿפדיימ-טסניד ,סעקטסידָאמ ,ןעמַאד-ףיוה

 רעדעי וצ ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ ענעּברָאדרַאפ ןוא עקיניזטכייל

 סעסערטעמ יד ןרעװ ןוא טלעג רַאפ ןפיוקרַאפ וצ ךיז טיירג) טייֵצ

 .עלָאר עסיורנ א טליּפש ןוא טכַאמ טָאה סָאװ ,ןַאמ א ןומ
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 םיאול סָאװ .,טּכָאפעגסױא טשינ טָאה ןעיורפ עלַא ענעי ייֵּב
 טשינ לָאמנייק ךיז טדָאּב רע סָאװ ,רעקיצומש ַא זיא רעט-18 רעד
 זיא רקוע רעד .רענעּברַאדרַאפ ַא ,ףאונ רעטלַא ןַא זיא רע סָאװ
 טבכוזעג עלַא ןּבָאה ייז ןוא ,גינעק רעד זוא רע סָאװ ,ןעוועג ייז ייּב
 טמיורטעג טָאה ייז ןופ ענייא עדעי ןוא ,סעדָאגיװ ענעגייא ערעייז
 םַאדַאמ רעד ןופ ץַאלּפ םֶעֹד ףיוה רעלַאסרעװ ןיא ןעמענרַאפ וצ
 ..,רודַאּפמַאּפ

 -סייגַאּב ןעוועג טשינ רעֶּבֶא ייז ןופ זיא רעט-18 רעד סיאוק
 -וצוצ רעווש ןעוועג םיא זיא רודַאּפמָאּפ םַאדַאמ רעד ךָאנ .טרעט
 .ןקידירפַאּב ךעלקריוו םיא לָאז סָאװ ,עסערטעמ ַאזַא ךיז רַאַפ ןּביילק
 -עגניירַא ?עּב ע5 פמיפ-ףיוה םענעריואוושעג םעד טָאה סָאד ןוא
 -ענ טשינ ךעלסריוו טָאה רע זַא ,גנולפייווצרַאפ .ַאזַא ןיא ןּבירט
 ...ןאט וצ סָאװ טסואוו

 ךיז ןקידניזרַאפ יו ,ךַאז ַאזַא סעּפע טייקיניילק .ַא םורָאװ
 ,ןעיורפ עֶכלעזַא ץלַא םיא טגנערּב רע סָאװ ,טימרעד גינעק םייּב
 !םיא ייַּב סיוא טשינ ןעמענ סָאװ

 רעטנוא ץַאלַאּפ רעליאסרעוו םניא ןעמ טָאה דניז ַאזַא רַאפ
 ...ןבעל ןטימ ןלָאצַאב טנעקעג לָאמַא ןט-18 םעד סיאֹול

 רעד טימ דרע יד טהעקַאעג שממ טָאה לעּב על רעמערַא רעד
 ?ָאמנייא ןוא ,גינעק ןטלַא ןרַאפ עסערטעמ עקיסַאּפ ַא קידנכוז ,זָאג
 ,זיא רעכלעוו ,ירַאּבויד ףַארג ַא םענייא טימ ןפָארטעג ךיז רע טָאה
 -עג ןוא ּפמיּפ רעשיטַארקָאטסירַא ןא ןעוועג ךיוא ,רע יו טקנוּפ
 -נָא רַאפ סעסערטעמ וצ טלעטש רע סָאװ ,םעד ןופ ןּבעל ַא טכַאמ
 ..ףיֹוה רעליאסרעוו םניא טייל ענעעזעג

 עלַא יד ,ייװ ןוא ,עכלעזַא ךס א ןעוועג ןענעז ןטייצ ענֶעי ןיא
 ,טײקנסַאלענסיױא ןוא ןוא דניז ןיא ןדָאּבעג ךיז ןּבָאה עכלעוו ,טייל
 רעד ןופ ענעטעמפ יד ןענַעז ייז זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג ןּבָאה
 -עש ץנַאג ַא ףיוא יו טקוקעג ףיורעד טָאה'מ ןוא .טפאשלעזעג
 ,רערעדנַא ןייק טשינ ןּבֶענעֶג טָאה ןָאט םעד לייוו ,ךַאז עכעלנייוו
  ,ןײלַא גינעק רעטלַא רעד יו

 -עג ,טײקנּברַאדרַאפ ,תורקפה טשרעהעג טָאה םורַא ןוא םורָא
 ,..טייקטמעשראפמוא ןוא ןיזטכייל ,טייקנזָאלעצ ,טייקניימ

 םָאֹו ,ףיורעד טנאלקעג ףַארג ןרַאְפ ךיז טָאה לעּב על ןעוו
09 



 -עג עקיסַאּפ ןייק ןט-18 םעד סיאול רַאפ ןעניפענ טשינ ןעק רע
 ,טרעדנואוורַאפ טקוקעגנָא רענעי םיא טָאה ,עטּבילי

 טָאה -- ?טלפייווצרַאפ ױזַא סָאד ריא טנעז רַאפרעד ןוא ---

 ךייא ןעק ךיא --- .ןעלסקַא יד טימ ןגיוצעג ירַאּבויד ףַארג רעד

 ריא סָאװ ,סָאד טקנוּפ ךייא רַאפ ּבָאה ךיא ;ןפלעהסיורַא םעה ןיא

 טסַאּפ סָאװ ,?כאמ' ַא זיא סָאד זַא ,רעכיז ןייזי טגעמ ריא ןוא ,טכוז

 | ..גינעק ַא רַאפ טקנוּפ ךיז

 ,ךַאפנייא טדערעג ןּבָאה ןסנַאפלַא עשיטַארקַאטסירַא ייווצ יד

 ...עיסעפָארּפ רעד ןיא ןשטנעמ רַאפ ךיז טסַאּפ סע יו

 ידַאּב טּפיוה סגינעק םעד טכַארּבעג טָאה יראּבויד ףַארג רעד

 רַאפ טלעטשעגרָאפ םיא רע טָאה ןטרָאד ןוא ,םיהַא ךיז וצ רענ
 ,"עטּבילעג , ןייז ןעוועג ןיא יז ;ןישז ןעמָאנ ןטימ ?ריימ גנוי ַא
 ןוֿפ ,םיא רַאפ ןבעל א טכַאמענ טָאה יז ,טגָאזעג רעסעּב רעדָא
 ןעמעוע ייּב ,עטּבילעג ערעדנַא עכעלטע טַאהעג טָאה יז סָאװ ,םעד

 ךָאּפ ַא טימ זַא ,ארבס ַא ןעוועג זיא'ס ןוא ,טלעג ןעמונעג טָאה יז

 .,,לעדרָאּב רעזירַאּפ ַא ןיא ןעווענ יז זיא קירוצ רָאו

 -ייו ירַאּבויד ףַארג רעד טָאה --- ,ךייא רעכיזרַאפ ךיא ---

 --- ,,!עיסעפָארּפ,, רעד ןופ ךַארּפש יד קידנצונַאּב ,טדערעג רעט

 -סיוא יז טעװ רע ןעוו ;גינעק ןרַאפ ילּכ עקיטכיר יד זיא יז זַא

 טעװו רע ןוא ןזָאלּפָא טשינ ןיוש יז רע טעוװ ,לָאמ ןייא ןוואורּפ

 ..םייצ עגנַאק ַא ךיא טימ ןטלַאה ךיז

 ?ךיימ עגנוי יד טָאה ןעמ ןעוו .,ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא
 קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןעוועג טלַא ןצנַאנניא ןאד זיא עכלעוו ,ןישז

 -ענ טְלַא ןַאד ןיוש זיא רעכלעוו ,גינעק ןרַאפ טלעטשעגראפ ,רָאי
 קורדנייא ןטוג ַא רעייז םיא ףיוא יז טָאה ,רָאי קיצפופ ןוא טכַא ןעוו

 -נצייר ַא ןוא ענייש ַא רעייז ןעווענ ךעלקריוו זיא יז לייוו ,טכַאמעג

 רע ןעוו ןרָאװעג טכָאקרַאפ שממ זיא רעט-18 רעד סיאול ,עד

 -בילעג ןייז ןרָאװעג ןיוש זיא יז יו םעדכָאנ ןוא ,ןעזרעד יז טָאה

 ךיז טָאה רע זַא ,טרעטסיינַאּב ױזַא ןעוועג ריא ןופ רע זיא ,עט

 | ...ריא ןופ ןּבױלּפָא גונעג טנעקעג טשינרָאג
 רעד טימ ;טַאהעג טשינ גינעק רעטלַא רעד טָאה השוּב ןייק

 רַאפ רע טָאה ,ץלַא ףרַאה ןוא ץלַא געמ רע ןַא ,טייקרעכיז רעלופ
 ,םעד ןגעוו יירפ ןוא קנַארפ טדערעג ףיוה ןיא ןשטנעמ עטנַאנ
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 זיא ?לדיימ סָאד  ''ןירעלטסניק,, עכעלנייוועגרעפיוא ןַא רַאפ סָאװ

 -ףיוה רעטשרע .רעד ןופ ןַאמ םעד ,יַאָאנ טשריפ םעד .עּביל ןיא

 .:טנָאזעג לָאמנייא רע טָאה ,ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םניא עמַאד

 -עג טפַאשראפ ןיוש ךָאד רימ ןעיורפ ןּבָאה ןּבעל ןיימ ןויא ---

 ריִמ טָאה ,ריס טיג יז יװ ןגנינעגרַאפ ַאזַא רעּבָא ,ןנינעגרַאפ גונ

 ...ןבעגעג טשינ לָאמנייק יורפ ןייק ךָאנ

 טָאה רע ,קינחריבע-פעּב רעטלַא רעד ,ןלָאװקעננָא טָאה רע

 רע שטָאב זַא ,טנאזעג טשהיפ םעח טָאה רע ,טימרעד טסירַאּב ךיז

 רע טּבױוה .,ןעירפ ליפ ױזַא טאהעג ןיוש ןּבעל ןייז .ןיא טָאה

 ןקידירפַאב .ןוא ןציירעצ ןָאק יורפ ַא ױזַא יו ןסיוו וצ ןָא טשרע

 טָאה יַאָאנ טשריפ רעד ןעוו ,טפַאשנדייל עקרַאטש קידנקירדפיוא

 ףיוא לכיימש ןקידנטיידַאבליפ ַא טימ ,רע טָאה ,טרעהענסיוא םיא

 ;גנוקרעמַאב אזַא טכַאמענ ,ןּפיל יִר

 טצוא זיּב זיא טעטסעיַאמ רעייא סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד ---

 . ..לעדרָאּב ןייק ןיא ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ

 ןַא גינעק םעד ןּבעג וצ ןעוועג ןסיוא טשריפ רעד .זיא טימפרעד

 -רעד זַא ןוא ,לעדרָאּב ַא ןופ טמוק ?דוימ סָאד זַא ,שינערעהוצנָא

 - ןַא טפור גינעק רעד סָאװ ,םעד ןיא ןירעטסיימ ַא סָאד יז זיא רַאפ
 טשינ לָאז גינעק רעד זַא ,ןעוועג ןסיוא זיא טשריפ רעד .''עּביל ,

 ךיז טקירעדינרעד רע יוװ ןסיו לָאז רע ,טדנעלברַאפ יזַא ןייז

 -ןל רעּבָא ,לדיימ רעד ןיא טכָאקרַאפ ױזַא טרעוו רע סָאוװ ,טימרעד

 רעד סאו ,םעד וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז טָאה רעט-18 רעד סיא

 ערעדנַא סָאװ ,םעד וצ טשינ ךיוא ,טנַאזעג םיא טָאה יַאָאנ טשריפ

 -ףָאלש ןופ סנגינעגרַאפ יד ;טגָאזעג םיא ןּבָאה ןשטנעמ עטנַאנ

 ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ןופ רעקיטכיוו ןעוועג םיא ייַּב ןענעז רעמיצ

 רעד טימ עּביל רעיינ רעד ןיא ןזָאלעגניײרַא ױזַא ךיז טָאה רע ןוא

 עלַא ןָא ןסעגרַאֿפ ןצנַאנניא זייוונטייצ טָאה רע זַא ,ןישז ?ריימ

 ןרָאפעגקעװַא טפָא לדיימ רעגנוי רעד טימ זיא רע ;ןכַאז ערעדנא

 טימ רע טָאה ןטרָאד ןוא וָאלּבניעטנַאפ ןייק רעדָא ,ןעיּפמעק ןייק

 ..טכענ ןוא געט טכארברַאפ ריא

 טימ ךיז טפערט רע סָאװ ,גונעג ןעוועג טשינ ןיוש זיא םיא

 לָאז יז זַא ,טלאוועג ןיוש טָאה רע ;טרָאד לָאמַא ןוא ָאד לָאמַא ריא

 טָאה רע ןוא ,םיא ןּבעק טכַאנייּב ןוא גָאטייּב .םיא ןבעל ןייז קידנעטש
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 ..?ָאלאּפ רעקַאפהעוװ םִניֵא ןעמענוצניירַא יז ןסָאלשַאּב

 ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םניא ןעניואוו יו ךַאז ַאזַא רַאפ רעּבָא
 ,סגיִסֶעצנירּפ ןוא ןְצְנירּפ ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעיירד ךיז ןוא
 עקַאט ןוא טאדייהרַאָפ ןייז טפרַאדענ ,םינּפל שטָאכ ,ןישז טָאה

 -וךרעירפ ריא ףליה ֹוצ ןעמוקעג זיא ָאד ןוא .?וטיט ַא סעּפע ןּבָאה

 ;ירַאבויד ףַארג ,ּפמיפ רעשיטַארקַאטסירַא רעד ,רעטּבילעג רעק

 טימ ןּבָאה הנותח לָאז רע ,רעדורּב א םענייז טדערעגנייא טָאה רע

 םיא ףראד רענייק ?ייוו ,ןגָארטּפָא דלַאּב עקאט ךיז ןוא ןענישז

 "יהעג טלעג עמופ רעשּפיה ַא רַאפ טָאה רעדורב רעד ןוא ,טשינ

 טָאה רענייק ןוא ,קעווַא דלַאּב עקַאט זיא ןוא לדיימ רעד טימ טאר

 ,ןישז ?לריימ סָאד זיא ױזַא ןוא .םיא ףיוא טנערפעגכַאנ טשינ ךיז

 רַאפ טפיוקרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,עקטוטיטסָארּפ עכאפנייא ץנַאנ ַא

 -ערג , ןרָאװעג ,טלָאװעג רָאנ יז טָאה סע רעוו ,םענייא ןדעי טלעג

 -סעיַאמ ןייז ןופ עפערטעמ עלעיציפא יד --- ןוא ,''ירַאּבויד ןיפ

 ...טעט

 זַא ,טבילרַאֿפ יֹזַא רךיא ןיא ךיז טָאה גינעק רעטלַא רעד

 ןייז םיא רַאפ לָאז סָאװ ,ךַאז ןייא ןייק ןעוועג טשינ רָאנ זיא'ס

 ןזירּפַאק עלַא ןּבעגעגכָאנ ריא טָאה רע .ריא רַאפ ןָאט וצ רעווש

 "ױמ ליפ יױװַא ןבענעגסיוא ריא ףיוא טָאה רע ןוא ,ןעגנַאלרַאפ ןוא

 עלעיצעפס ןגנילפיורא טזומענ םעד רעּביא טָאה'מ זַא ,ןענָאיל

 .קלָאפ ןשיײיזיוצנַארפ ןפיוא ןרעייטש ערעווש

 יב ןעמענוצסיוא יּבַא ,טכַאמעגסיוא טשינ טָאה ךַאז ןייק

 -ךַאפ ןוא ,ןעגנַאלרַאפ עריא עלַא ןּבעגוצכָאנ יּבַא ,עסערטעמ רעד

 עסַאק-סגנוריגער יד זַא ,עסיורג עכלעזַא ןעמוקַאּב יז טָאה ןעגנַאפ

 -רַאפ ןוא טעדנעוושראפ טָאה יז ;ריא רַאפ גונעג ןעוועג טשינ זיא

 ףיוא ןוא גנוריצ ףיוא ,רעדיילק ףיוא ןעמוס עקיזיר טעװעלכַאמ
 ןעוועג ריא ייּב זיא גינעק רעד .טלָאװעג ןיילַא רָאנ טָאה יז סָאװ

 ןעלדנַאהַאּב םיא לָאז יז זַא ,טּבױלרע ריא טָאה רע ןוא הַאלקש ַא

 -ַאטרַאּפַא ריא ןיא ;רענידַאּב ַא רעריא ןעוועג טלָאװ רע יו יוזא

 ַאזַא ןעניגרַאפ טנעקעג ךיז יז טָאה ץאלַאּפ רעלַאסרעוװ םניא טנעמ

 רע גינעק םעד ןסייה ןוא טעּב ןיא ןעיצסיוא ךיז יוװ ,ןנינעגרַאפ

 וז טָאה ,םיא טיפ ךיז קידנפַאש ןוא .עפַאק ןעגנַאלרעד ריא לָאז

 .. ךיירקנארפ ,, רֶאְנ יו ןפורעג טשינ שרעדנַא םיא
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 .ןּבעגעג םיא יז טָאה ןעמאנוצ ַאזַא

 ..!עפַאק זָאלג ַא רימ גנַאלרעד ,ךיירקנַאר

 ...!ךיש יד ןָא רימ וט ,ךיירקנארפ ---

 ..!שוק ַא רימ ביג ,ךיירקנַארפו ---

 ,טכַארטעג יאדוַא טָאה יז ןוא ,ןופרעד טַאהעג האנה טָאה יז

 ןוא .דנַאל ןצנַאנ ןטימ ךיז יז טּפַאש ,גינעק ןטימ ךיז קידנפַאש זַא

 ןרעּביא קידנריגער ;ןעוועג יױזַא עקַאט סָאר זיא ןיז ןסיוועג א ןיא

 עקופ יד ןעוועג זיא יז ;דנַאל ןצנַאג ןרעּביא טרינער יז טָאה ,גינעק

 ױזַא ריא טָאה רעט-19 רעד סיאול ןוא ,ךיירקנַארפ ןופ ןירעשרעה

 ךיז טָאה רע ןעוו ,גייווש ַא טכַאמענ טָאה רע זַא ,ןּבעגעגכַאנ ליפ

 ,םיא טימ טּבעל יז סָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא זַא ,טסואוורעד

 זיוש ןעק יז ןעמעוו ,ַארָאמַאז ,רענענ ַא םענייא טימ ךיוא יז טּבעל

 ...גנַאל ןופ

 ןרעטש וצ ריא טומ ןייק טאהעג טשינ טָאה גינעק רעטלַא רעד

 ןרעװ טשינ ,הלילח ,ךָאנ לָאז יז ,טרעטיצעג טָאה רע ;םעד ןיא

 (עוו ןוא ,ןדייל טשינ סָאד ליוװ רע זַא ,ןגָאז ריא טעוװ רע ןעוו ,זייב

 ,טמַא ןֵא סעּפע ןּבעג רענענ םעד לָאז רע ,ןטעּבענ םיא טָאה יז

 ַא טימ ,ץַאלַאּפ א רעּביא רענרעווַאנ ןרַאפ טכַאמעג םיא רע טָאה

 ...רֶאי ַא סעריל טרעדנוה סקעז ןופ טלַאהעג

 ןבעלגו נעק רעלַאסרעװ ןיא טשרעהעג סָאד טָאה טסיינ ַאזַא

 טעז ייז ןיא לייוו ,קיטכיוו ןענעז ןטייהלצנייא עלַא יד טָא !ףיוה

 -יד עשינָאּברוּב יד ןעוועג זיא סע ןּברָאדרַאפ ןוא טליופעצ יוװ ןעמ

 ,טלעטשעגרַאפ טשינ ךָאנ ךיז טָאח'מ ןעוו ,ןרָאי יד ןיא עיטסַאנ

 .עיצולָאװער ַא ןכערּבסיוא טעוו רעטעּפש זַא

 קרַאטש  ױװַא טָאה ירַָאּבויד םַאדַאמ יד רעדייא ךָאנ רעּבָא

 ןט-18 םעד סיאול ןופ עסערטעמ יד סלַא עיציזַָאּפ ריא טקיטסעפַאּב

 -רעטנוא טװאורּפעג לעזַאוש רעטסינימ-רעימערפ רעד טָאה

 םעה רעסיוא .ןענַאטשעג זיא יז ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב םעד ןּבָארג

 ןרַאשוצוצ קיסיילפ רעייז טעּברַאעג טייצ רענעי ןיא טָאה רע סָאװ

 טימ ןכַאמ הנותח רָאנ םיא רעדָא ,עסערטעמ רעדנַא ןַא גינעק םעד

 -עג רע טָאה ,עּפָארייא ןיא ףיוה ןכעלנינעק ַא ןֹופ ןיפעצנירּפ ַא

 ַא ץעגרע רָאנ אוו ןּבָארגסיױא זירַאּפ ןוּפ יײצילַאּפ רעד ןסייה

 ,טײהנעגנַאנחַאֿפ סירַאבויד םַאדַאמ רעד ןופ טקַאפ ןזעילַאדנַאפס



 -רךַאפ טָאה'מ סָאװ ,ךעלדיל רַאֿפ ףָאטש ןבעגעג טָאה סָאד ןוא

 ץַאלַאּפ רעלַאפרעוו םניא ךיוא רָאנ ,זירַאּפ ןיא רָאנ טשינ ,טיירּפש

 .ךיוא עּפָאריײא ןיא ?סיּב שּפיה ַא עקַאט ןוא

 ךיז לָאז רעש19 רעד סיאול זַא ,טלָאװעג ץלַא טָאה לעזַאוש

 -םיוא לָאז רע ןוא ןכָארקרַאפ זיא רע ּפמוז ַא רַאפ סָאװ ןיא ןעזמורַא

 ןטלַאהעג ןיוש סע טָאה לָאמנייא ןוא ,ירַאּבויד םַאדַאמ יד ןּבעג

 םטענַאוטנַא ירַאמ רַאפ ןסנקראפ ןטלַא םעד לָאז רע זַא ,ייּברעד

 זַא ,ןעמוקענסיוא ןעוועגנ טלָאװ ןַאה ןוא ,רעטסעווש רערעטלע ןַא

 זעגנָא סיאול ץנירּפניורק םעד טָאה רעכלעוו ,רעט-18 רעד סיאול

 טרעקעגנָא ךיוא טייצ רעּבלעז רעד ןיא םיא טלָאוװו ,עדייז ַא טרעק

 -רךַאפ ןעוועג ןטלָאװ ?קינייא סָאד ןוא עדייז רעד ?ייוו ,רעגָאװש ַא
 ...רעטסעווש ייווצ וצ טַארייה

 וצ רעווש ןעמוקענטא טשינ לעזַאוש רעטפינימ םעד זיא סע

 לייוו ,טייז ןייז ףיוא ךיוא רעטכעט יירד סגינעק ןטלַא םעד ןעניוועג

 סָאװ ,יורפ רערעי ףיוא םורק טסוקעג ןּבָאה ,ןדיומ עטלַא יירד יד ,ייז

 -עג רָאנ טָאה ל?עזאוש סָאוװ .עסערטעמ סנינעק םעד ןרָאװעג .זיא

 םנופ ירַאבויד םַאדַאס יד ןּפוטשוצסיורַא ןָאטענ רע טָאה ,טנעק

 .סולפנייא ריא ןופ גינעק םעד ןעיירפַאב ןוא ףיוה

 טָאה יז ןוא ,ןכַאז עלַא יד טסואוועג טָאה ירַאבויד םַאדַאמ יד

 ,ןסָאלשַאּב יז טָאה טייצ רעּבלעז רעד ןיא ןוא ,טלכיימשעג ךיז ןיא

 ךיז םיא טימ יז טעוװו טייהנגעלעג רעטסעּב רעטשרע רעד ייּב זַא

 ...ןקיטייזַאּב ןצנַאגניא םיא טעוװו יז ןוא רַאפרעד ןענעכערּפָא

 וו טקנוּפ ;םיא ףיוא גיוא ןַא טַאהעג טייצ עצנַאג יד טָאה יז

 "עג ךיז יז טָאה ױזַא ,ןּברק ןייז טעװעטַאשט סָאװ ,רעּברַאּפש ַא
 יז ןעוו ,טנעמָאמ םעד ףיוא טרַאװעג ץלַא ןוא םיא םורַא טיירד

 ,םיא רַאפ טכַאמ רעמ טָאה יז זַא ,ןזייוו ןענעק םיא טעװ

 טָאה ירַאבויד םַאדַאמ יד ןעוו ,טנעמַאמ רעד זיא ןעמוקעג

 טרירָאנניא ןוא טנשקערַאפ ץֵלַא זיא טענַאוטנַא ירַאמ יוװ ,ןעזרעד

 ןעועג ירַאבויד םַאדַאמ רעד רַאפ ןיא סע .טייצ עצנַאנ יד יז

 ךַאפ ןכַאמ ?עזַאוש טשריפ םעד טעוו'מ סָאװ טימרעד זַא ,רָאלס

 ;לָאמ ןייא טימ ןזָאה ייווצ ןּפַאכ יז טעוו ,רעטסינימ-רעימערּפ סיוא

 ןיא רע ;ךיירטסע ןופ טניירפ ַא סלַא טנַאקַאּב ךָאד זיא לעזַאוש

 ןשיוװצ ךודיש םעד ןריפפיונוצ ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,רעד .ךיוא

 ףוו



 טלַאה רַאפרעד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא םסיאול ץנירּפניורק םעד

 ןייז ךָאנ ןעק סָאװ זיא ,טייצ עצנַאנ יד םיא טימ טענַאוטנַא ירַאמ

 רעמ טָאה ,עסערטעמ יד ,יז זַא ,ןזייוו יו טייהננעלענ ערעפסעּב ַא

 רעד רַאפ טכַאמ רעמ ךיוא ןוא רעטסינימ-רעימערּפ ןרַאפ טכַאמ
 | ...!ךיירקנַארּפ ןופ ןיגינעק רעקיטפנוקוצ

 גינעק רעד .ןזיוועג עקַאט סָאד טָאה ירַאּבויד םַאדַאמ יד ןוא

 ףיוא ןוא ןפרָאװעגרעטנורַא רעטסינימ-רעימערּפ ןטלַא םעד טָאה

 יד ןעמעוו ,ןָאינע'ד טשריפ רעד ןרָאװעגנ טמיטשַאּב זיא טרֶא ןייז

 -רעימערּפ ןופ טמַא םניא ןּבָאה טלָאװעג טָאה יראבויד םַאדַאפ

 סָאװרַאפ ,ןכַאזרוא יד ןופ .ענייא ןעוועג זיִא סָאד ןוא ,רעטסינימ

 ,ירַאבויד םַאדַאמ רעד ףיוא זייּב ױזַא ןעוועג זיא טענַאוטנַא ירַאמ

 םיױרַא .ָאי ןיוש ריא ,וצ טָאה יז יו םעדכָאנ וליּפַא סָאװרַאפ ןוא

 וז טָאה ,טראװעג טָאה עּפָארייא ןכלעוו ףיוא ,טרָאװ סָאד טדערעג

 :זַא ,טגָאזעג ןוא ןרָאצ ריא טליטשעגנייא טשינ ץלַא ךָאנ
 "!ןרעה טשינ עמיטש ןיימ לָאמנייק רעמ טעװ עמַאד ענעי,,
 טליפענ ךיז טָאה ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק עקיטפנוקוצ יד

 -ענ ךיז טָאה יז סָאװ ,ןופרעד טרעגרעעג ןוא טקנערקעג קרַאטש

 ענעי ןוא  ,ירַאּבויד םַאדַאמ רעד ןופ ןליוו םעד רַאפ ןניוּב טזומ

 םסָאװ ,טימרעד ןעמונעגרעּביא קרַאטש ךיז ןוא טריפמואירט טָאה

 ןתמא רעד ןיא זיא יז סָאװ ןוא טצענערנַאּבמוא זיא טכַאמ ריא

 ...ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק יד

 -ענ טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי ןוא ,טרינער טָאה עסערטעמ יד

 -בעמ יד וליפַא ,ןלַאפ טזומענ טָאה .,,ןנעקַא ריא ןלעטש ךיז טנַאװ

 טימ ךיז ןּבָאה ייז ןעוו ,ןריולרַאפ ןּבָאה רענעמ-סטַאטש עטססיט

 -טנַא ןיא רעמיצ-ףָאלש ןיא ריא ויּב ,תוחוּכ ןיא ןטסָאמרַאפ ריא -

 רעד ,דנַאפ ןיא טייל עטסערג יד ןופ לַאזקיש רעד ןרָאװענ ןדיש

 לַאזקיש רער ךיוא לָאמַא ןוא ,קלָאפ ןשיזיוצנַארפ םנופ לַאזקיש

 ,רעדנעל ןוא רעקלעפ ערעדנַא ןופ

 -רעוו םניא טייקנּברַאדרַאֿפ יד טכיירגענ טָאה טייוו יוזַא ףיוא

 ...!ןטנצפופ םעד סיאוק רעטנוא ,ץַאלַאּפ ןכעלגינעק רעלַאס



 ריפ לטיפַאט

 ןַארטנוצ געח ןניוא ןיטערבוט ַא

 ךעד ןֹופ טפרַאדעג טעטַאוטנַא ירַאמ טָאה ןייטשפיוא ךס ַא
 םניא עמאד-ֿפיוה עטשרע יד ןעוועג זיא עכלעוו ,יַאָאנ ןיטשרימ
 ,ץַאלַאּפ ןכעלנינעק רעלַאסרעוװ

 רעד ןוא עכעלרינַאמ ַא רעייז ןעוועג זיא ,יַאָאנ םַאדַאמ יד ,יז

 ןיא ךַאז עטסקישכיו יד ןעוועג ריא ייּב ןיא ףיוה ןיא טעקיטע
 רעדעי ןוא עריא גנוגעווַאב ערעי ,ןָאטעג טָאה יז סָאװ ץלַא .ןּבעל
 עלַא טיול ןייז טֿפרַאדעג טָאה ,טדערעגסיױרַא טָאה יז סָאװ ,טרָאװ
 עריא ןופ ענייא ןוא ,ףיֹוה ןיא טעקיטע ןגנערטש םעד ןופ םיללּכ
 ;הסילח ,לָאז טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ןעז וצ ןעוועג זיא ןּבַאגפױא
 ןופ ס םיללּכ עלַא טימ טשינ טמיטש סָאװ ,ךַאז ןייא ןייק ןָאט טשינ

 ,טעקיטע

 וצ ךיז יױזַא יו טנהעלעג ןיֿפעצנירּפניורק עגנוי יד טָאה יז
 רעלַאסרעװ םנוא םענעי טימ רעדָא ,םעד טימ גנַאה ןטיול ןסירגַאּב
 ,זַא יװ ןוא גנוסירגַאב רעד ייּב ןעלכיימש וצ ױזַא יו ;ףיוה
 ?ביימש א ןפרַאװוצ יו ,רעלעֿפ אזַא ןיינַאּב וצ טשינ ,סחו הלילח
 פביימׂש א טסנעש יז רעדייא ,גנַאר ןרענעלק ַא טימ םענייא
 -עג ךיוא יז טָאה יז .גנַאר ןיא רעכעה טייטש סָאװ ,ןרעדנַא ןַא
 טוט יז ןעוו ,ןכַאמכרֹוד ףרַאד יז רודעצַארּפ ַא רַאפ סָאװ ,טנחעל

 עמאד-ףיוה א זַא ,ןזָאלרעד טשינ לַאפ ןייק ףיוא לָאז יז זַא ,ןָא ךיז
 רךעדָא ,ריילק סָאד ןעגנַאלרעד ריא לָאז גנַאר ןרעקירעדינ ַא ןופ
 -ות,, ַאזַא טסעטשענ טָאה ןיילַא םעד ןיא ןוא ,רוזירפ ריא ןכַאמ
 "עג וצ סָאד ּפָאק םענרעזייא ןַא ןּבָאה טפרַארעג טָאה'מ זַא ,''הר
 .ןעקנעד

 -ַאסרעװ םניא טעקיטע םענעזָאלֿבעגנָא םעד ןופ דליּב רָאלק ַא

 -ףיוה ַא ןעוועג ןיא עכלעוו ,ןַאֿפמַאק םַאדַאמ יד טינ ץַאלַאּפ רעל
 -אוטנַא ירַאמ ןעוו זַא ,טלייצרעד יז .טענַאוטנַא ירַאמ ייּב עמַאד
 לָאמנייא יז טָאה ,ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק יד ןעוועג ןיוש זיא טענ
 ןירענידַאּב ַא ןוא ,דמעה-טכַאנ ַא ןָאטנָא טפרַאדעג ןפָאלש ןרַאפ

 דע



 טקנוּפ רעּבָא .ןעגנַאלרעד וצ סָאד ריא טיירג ןענַאטשענ ןיוש זיא

 .ןעמוקעגניירַא זוא עמַאד-ףווה א ןֹוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה ןַאד

 ןייק טַאהעג טשינ ,טעקיטע ןטיוק ,ןירענירַאּב יד ןיוש טָאה ןַאד

 טָאה עמַאד ףיֹוה יד ,דמעה סָאד ןיגינעק רעד ןעגנַאלרעד וצ טכעד

 טָאד טגנאלרעד ןירענידַאּב יד טָאה .,ןָאט טֿפרַאדעג ןיֹוש סָאד

 ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיז יז טָאה ייּברעד ןוא ,עמַאד ףיוה רעד דמעה

 ןיא עמַאד-ףיוה יד ןעוו ןוא ,טפרַארעג טָאה'מ יװ ױזַא ,טניונרַאפ

 "עג ךיז טָאה ,דמעה סָאד ןיגינעק רעד ןָאטוצנָא טיירג ןעוועג ןיוש

 ...ןיסעצנירּפ רעגַאעלרַא יד ןעמוקעגניירַא זיא'פ ןוא ריט יד טנפע

 יד ןעוו ,דמעה סָאד ןיגינעק רעד ןָאטנָא יוװ רובּכ ַאזַא ןּבָאה

 טיוק ,עמַאד-ףיֹוה יד טָאה ,ייברעד טייטש ןיסעצנירּפ רענַאעלרָא

 רעכעה ךָאד זיא ענעי לייוו ,טרָאטעג  טשינ ,טעקיטע ןופ םיללּכ יד

 רענַאעלרָא רעד טגנַאלרעד דמעה סָאד יז טָאה ,גנַאר ןיא ריא רַאֿפ

 -וא סָאד ,טעקיטע ןופ םיללּכ יד טיול ,טָאה ענעי ןוא ,ןיסעצנירּפ

 סע טָאה עמַאדזףיוה יד ןוא ,עמַאד-ףיוה רעד קירוצ ןּבענעגרעּב

 "וצ סע טָאה ןירענידַאּב יד ןוא ,ןירענידַאּב רעד קירוצ ןבעגענּפָא

 -יוװ סע טָאה עמַאדזףיוה יד ןוא ,עמַאד-ףיוה רעד טננַאפרעד קיר

 ,ןיֿפעצנירּפ רענַאעלרָא רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא רעד

 | ...ןיגינעק רעד ןָאטנָא טפרַאדעג סָאד טָאה עכלעוו

 ,ןָאט וצ סָאד טיירג  ןעוועג ןיוׁש זיא יז ןעוו ,ןַאד טקנוּפ רעּבָא = |

 יָארּפ יד ןעמוקעגניירַא זיא'ס ןוא טנפעעג רעדיוו ריט יד ךיז טָאה

 "ורּב  סנטנעצכעז םעד סיאול ןופ ּבייוו סָאד ,ןיסעצנירּפ רעסנעוו

 רענַאעלרָא רעד ןֹופ עטנפחי ערעפערנ ַא ךָאנ גנַאר ןטיול ,רעד

 ןסיורג,, םעד ןּבָאה טפרַאדעג ןיוש סָאד טָאה יז ןוא ,ןיסעצנירּפ

 יז טָאה ייּברעד רעֹּבָא .דמעה סָאד ןינינעק רעד ןָאטוצנָא ''דובּכ

 ;ןיסעצנירּפ רענַאעלרָא רעד קירוצ ןּבעג טפרַאדעג דמעה סָאד

 -=- עמַאד-ףיוה יד ,עמַאד-ףיֹוה רעד קירוצ ןּבענעג סע טָאה ענעי

 רענייא  ןוֿפ קירוצ רעדיוו ךָאנרעד ןוא ,ןירענידַאּב רעד וצ קירוצ

 רעסנעװַארּפ רעד וצ ןעמוקעננָא זיא סע .זיּב ,רערעדנַא רעד וצ

 ""דובּכ ןסיורג , םעד טָאהעג ,ךעלדנע ,טָאה ענעי ןוא ,ןיסעצונירּפ

 ...ןינינעק רעד רמעה סָאד ןָאטוצנָא

 יעק ַא ,רעשימָאק א -- ןעוועג סָאד זיא אידגירח עצנַאנ א =

 בע "טא א א אב וי ,סעצָארּפ רעכעלרענ

 וי



 ןיה ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעג זיא דמעה סָאד תעּכ ןוא |
 טימ ןענַאטשעג ןענעז ןעמַאד ענשזַאװ עלַא ענעי תעּב ,קירוצ ןוא
 ןעוט ייז זַא ,?עטשנָא םעד טכַאמענ  ןוא רעמינּפ עטרעווילנרַאפ
 עליוה ַא טעּב ןיא ןסעזעג ןיגינעק יד ןיא ,ךַאז עסיטכיוו א רעייז
 ,..טלַאק רעייז ןעוועג זיא רעמיצ ןיא לייוו ,טרעטיצעג טָאה ןוא

 -עג סָאד ןעמ טָאה סעינַאמערעצ עהליוו ןוא עשירַאנ עכלעזַא -
 טָאה םָאה ןוא ,ףיוה ןכעֿפניגעס) רעלַאסרעוװ םניא ןריפכחוד טפרַאד
 | ...!טעקיטע ןסייהעג

 ןיא טעקיטע ןשירַאנ םענעי ןופ טעטירָאטױא רעטסערג רעד
 ייב עמַאד ףיוה ַא ןעוועג לָאמַא ןיא יז ןיֿטָאנ ןיפערגנ יד ןעוועג
 םיאול ןופ ּבייװ סָאד ,אקסנישטשעק ַאירַאמ ןינינעק רעטלַא רעד
 יד ןּבענענחעּביא סָאד ןעמ טָאה טנעה עריא ןיא ןוא ,ןט-15 םעד
 ןוא געוו ַא ףיוא ןריפ יז לָאז יז זַא ,טענַאוטנַא ירַאמ םייצ עטשרע
 םענעזָאלבעגנָא םעד ןופ ןטקנוּפ עקיטיונ עלַא יד טימ ןענעקַאּב
 - .ףיֹוה רעלַאסהעוװ םניא טעקיטע

 ןעוועג טניואוועג טשינ טענַאוטנַא ירַאמ זיא םייח רעד ןופ
 ןעמ טָאה ףיוה ןכעלרעזייק ןשיכיירטסע ןיא לייוו ,ןכַאז עכלעזַא וצ
 טשינ טרָאד טָאה ץנַאלנ רעכעלרעסיוא ןוא שרעדנַא טריפעג ךיז
 יַאָאנ םַאדַאמ יד ןעוו ןוא ,לַאסרעװ ןיא יוװ עלָאר .ַאזַא טליּפשענ
 ןכַאז ןוא ָאי געמ'מ סָאװ ,ןכַאז טימ ןסערעד קרַאטש ריא טָאה
 םַאדַאמ , --- ןעמָאנוצ א ןּבעגעג ריא יז טָאה ,טשינ רָאט'מ סָאוװ
 | ...'.טעקיטע

 :ןפורעג עקַאט יז יז טָאה ױזַא ןוא

 ,'טעקיטע םַאדַאמ ,
 ירַאמט עטעװעלַאּבעצ יד טָאה רענייטש ןשירעפיטש ריא ףיוא

 ,ןכַאז עֶלַא יד ןופ ןוא יַאָאנ םַאדַאמ רעד ןופ טכַאלענּפָא טעגַאוטנַא
 קירנטייר ןרָאפעג זיא יז ןעוו ,לָאמנייא ןוא ,יז טנרעק יז סָאװ
 ןפאלעגוצ זיא'מ ןוא ,ןלַאּפעגרעטנורַא זיא ןוא עלעזייא ןַא ףיוא
 טָאה ,טּפַאלקעצ טשינ ךיז טָאה יז יצ ןעז ןוא ןּביוהפיוא יז ריא וצ
 | | | :טנַאזעג רעטכעלענ א טימ יז

 יד רעהַא רעירפ טננעֶרּב ;היוא טשינ ךימ טּביױה ,טרַאוװ ---
 ןָאט ףרַאד'מ סָאװ ,ןגָאז ןיוש ךייא טעוו יז ןוא ''טעקיטע םַאדַאמ,
 ..לזייא ןַא ןופ רעטנורַא טלַאפ ןיסעצנירּפניױרק ַא ןעוו

24 



 ןוא ,ךס ַא ךיז ןיא טָאהעג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה טפסולסנּבעל
 ,ןּבעל טימי לופ ןוא גנוי יוזַא ןעוועג ךָאנ זיא יז סָאװ ,םעד רעּביא

 ,סעינָאמערעצ ענדונ יד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז ןעוועג רעווש ריא זיא

 .ץנירּפניורק םנופ ּביױװ סָאד סלַא ןכַאמסרוד טפרַאדעג טָאה יז סָאװ

 "עג קידנעטש ,עקיצרעהנפָא ןַא ןעוועג ךָאנ טייצ רענעי ןיא זיא יז

 ןוא ,טגָאזעג טָאה יז סָאװ טניימעג ןוא ,טניימעג טָאה יז סָאװ טגאז

 טָאה טרָאד לייוו ,ףיוה רעלַאסרעװ םניא טניוטעג טשינ טָאה סָאד

 . .יײרערַאנּפָא ןוא טייקשלַאֿפ טשרעהענ טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא

 יז ;טנעמַארעּפמעט ריא ןרילָארטנָאק טנעקעג טשינ טָאה יז

 וצ טָאה יז גנואיצַאּב ַא רַאפ סָאװ ןליפ טכַאמעג םענייא ןדעי טָאה

 ,ףיוה רעלַאסרעװ םניא טגיוטעג טשינ יאדוַא טָאה סָאד ןוא .םיא

 עשימָאק יד ןקרעמַאּכ וצ טפַאשנגייא יד טַאהעג יז טָאה ךָאנ וצרעד
 ךיא ייּב ןכירטש עשימָאק ןּבָאה טּפָא רעייז ןוא ,ןשטנעמ ןיא ןטייז

 קיטיונ רַאפ ןענופעגנ טשינ טָאה יז ןוא ,רעטכעלעג ַא ןפורענסיורַא

 י ,ןטלאהוצנייא רעטכעלעג סָאד

 יז ןוא ,ערעדנַא ןעמירקוצכָאנ עבט ַא טָאהעג ךיוא טָאה יז
 ןכַאמ קזוח טלָאװעג טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד טשינ ןָאטענ סָאד טָאה

 טריזומַא ךיז טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד ךַאפנייא רָאנ ,ןשטנעמ ןופ
 | | ,טימרעד

 זיא'ס ןוא ,טסול טימ ,ןּבעל טימ טמָארטשענ ריא ןיא טָאה סע
 יז לָאז ףיוה רעלאסרעוו ןיא זַא ,ךעלריטַאנ יו רעמ טשינ ןעוועג

 ּפַאכ ַא ךיז ןוא ןזירּפַאק ןוא ןעגנַאקרַאפ עריא עלַא יירפ ןפיול ןזָאל

 יז טָאה םייה רעד ןיא ?ייוו ,ןערּב רעדנוזַאּב ַא טימ ןּבעל םוצ ןָאט

 -עג טסולסנּבעל ריא יז טָאה םייח רעד ןיא ,טנעקעג טשינ סָאר

 "עג טָאה ףיוה ןכעלרעזייק ןשיכיירטסע ןיא ?ייוו ,ןקיטשרעד טזומ

 יעט ירַאט ,רעטומ ריא ןווא ,ערעפסָאמטַא רעדנַא ןַא רָאנ טשרעה

 ...טריפעגנ ןנעוו ערעדנַא ףיוא רָאנ יז טָאה ,אזער

 סָאװ םעד ןגעוו ןדער ריא טימ רעטומ יד טנעלפ טּפָא רעייז

 .ןָארט ַא טימ רעכיז ןייז טשינ לָאמנייק ןָאק'מ

 ןטסעפ א ףיוא ןָארט ַא טייטש לָאמ עלַא טשינ ---

 --- .טנָאזעג לָאמניא טשינ ריא רעטופס יד טָאה --- ,ןדָאּב

 רע זיּב ןעלקַאװ ןָא ךיז טּביה ןָארט ַא זַא ,טפערט סע
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 יױא טשינ שטנעמ א ךיז ףרַאד רַאפרעד ןוא ,םוא ןצנַאגניא טלַאפ
 ...ןָארט א ףיוא ןציז וצ ןּביוהרעד טרעוו רע ןעוו ,ןעמענרעּב

 ירַאס עניילק יד ןריפרעטנורַא רעטומ יד טנעלפ לָאמַא ןוא

 ירד ןענַאטשעג ןענעז סע ואוו ,רעלעק ןסיורג םעד ןיא טענַאוטנַא

 טָאה ןַאד ןוא סחעזייק עשיכיירטסע ענעּברָאטשרַאפ יד ןופ סענמורט

 | :טנָאזעג יז

 ןּבָאה ייז ןעוו .סעדייז-רעטלע יד ןגיל ָאד ,דניק ןיימ ,טסעז ---

 יז ןָא ןעמ טָאה טציא .טלמוטענ טלעוו יד ייז טימ טָאה ,טּבעלעג

 עוו ךיא ןעוו ,רימ ןָא ןסעגרַאפ ךיוא ןעמ טעװ ױזַא ןוא ,ןסעגרַאפ

 ...ןברַאטשי

 -עג אזערעט ירַאמ טָאה םילבה ?בה ןופ קנַאדעג םעד וצ
 זיא סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז ןוא ,רעטכָאט ריא ןריפוצ טלָאװ

 -יפ יד ןעמעננָא טעװ רעטכָאט ריא ןעוו זַא ;געוו רעקיטכיר רעד
 ןייז יז טעוו ,טסוּפ זיא ןּבעל ןיא ץלַא זַא ,םילבה ?בה ןופ עיפָאזָאל

 -סיוא טעוו יז ןעוו ,ענעטלַאהעגנקירוצ ַא ןוא עדילָאס ַא ,עמורֿפ ַא

 .עסיורג ַא ןסקַאוװ

 סָאד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעקיטסולסנבעל רעד ףיוא רעּבָא

 ןוא ןטלַאהענקירוצ ןעוועג זיא יז ;ננוקריוו עטרעקרַאפ א טָאהעג

 רעּבָא .םייה רעה ןיא רעטומ רעד ייּב ןעוועג זיא יז ןמז ?ּכ דילָאפ

 סלַא ףיוה ןכעלגינעק רעלַאסרעװ םניא ןיירַא זיא יז יוװ לענש ױזַא

 ,ךיירקנַארפ ןופ ןָארט םעד ןענעשרי טעוו סָאװ ,םעד ןופ בייוו סָאד

 א ,שטנעמ רעקידנעטשטסנלעז ַא ןרָאװעג זיא יז יו ?ענש ױזַא

 יד ךיז ןופ ןפרָאװעגרעטנורַא ךיילנ יז טָאה ,יורפ עטַארייהרַאפ

 ;םייה רעד ןיא טניילענפיורַא ריא ףיוא טָאה'מ סָאװ ,םייקרעווש

 ַא ןבענעג קיטסַאה ךיז יז טָאה ,יירפ טליפרעד ךיז טָאה יז ןעוו

 טזומעג רעירפ טָאה יז סָאוו ,ןליפעג עלַא יד ןוא ,ןבעל םוצ ּפַאכ

 ...ןעמָארטש ןּביױהעגנָא לָאוװק ַא ןופ יוװ ריא ייּב ןּבָאה ,ןקיטשרעד

 ױזַא ריא ףיוא טָאה ףיוה רעלַאפרעוו םנופ ערעפסָאמטַא יד

 טימ סָאװ ,טקַאפ רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד ןוא .טקריוועג

 טשינ ןוא ,טרעּבױצַאּב ןעמעלַא יז טָאה טייקנייש ןוא טנגוי ריא

 ןאוו ;קלָאפ ןופ ןשטנעמ יד ךיוא רָאנ ,ףיוה ןופ ןשטנעמ יד רָאנ

 -ענ סעיצאווא ריא רַאפ ןעמ טָאה ,ןזיוועג ץעגרע רָאנ ךיז טָאה יז

 -עג ןרעדנַא םוצ םענייא ןופ ךיז ןּבָאה דנַאל ןצנַאנ ןרעּביא ;טכַאמ
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 רעד ןיא עטונ ַא רעייז זוא ןיסעצנירּפניױרק יד זַא ,ןעגנַאלק ןגָארט

 זַא ,גונעג ןעוועג זיא סע .ןשטנעמ וצ ענעזאלענוצ .ַא רעייז ,רוטַאנ

 ערעּפָא רעד ןיא ,רעטַאעט ַא ןיא ןזייוו ךיז לַאסרעװ ןיא לָאז יז

  םיורג טקירדענפיוא ריא רַאפ ןּבָאה עלַא ןוא ,לַאּב ַא ףיוא רעדָא
 זיא'ס ןעוו זַא ,טייוו ױזַא ןעננַאנרעד זיא סע ןוא ,גנורעטסיײגַאּב

 רעד טָאה ,דנַאל ןיא טיוחב ןרָאוװענ רעקיליּב קילעפוצ לָאמנייא

 ןּבירשעגוצ סָאד ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ יד ןופ ןּביולג רעוויאַאנ

 -נַא טשינ זיא יז זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא סע ןוא ,ןוּבשח ריא ףיוא

 -יז ןיא קרַאטש רעייז טָאה יז זַא ןוא טָאנ ןופ ךאלמ ַא רָאנ שרעד
 ...קלָאפ ןופ ןסערעטניא יד ןענ

 ,..שרעדנַא טשינ

 יז ;טעועלַאבעצ קרַאטש רעייז יז ןּבָאה ןכַאז עלַא יד םָא

 ןיא עּביל םוטעמוא טניוועג יז זַא ,ןעניימ ןּביוהעגנָא עקַאט טָאה

 יד סלא טפנוקוצ עדנצנעלנ א רָאפ ריא טייטש סע זַא ןוא גנוטכַא

 -ַאֹב יד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה יז .ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק
 ריא רַאֿפ סורַא ןזיוו ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ סָאװ ,גנורעטסייג
 .גנולפייווצרַאפ ןופ קורדסיוא ןַא רעכיג זיא ,ןַאמס ריא רַאפ ןוא

 -רעה רעשינַאריט סנט-19 םעד סיאול ןופ דימ ןיוש זיא קלָאפ סָאד
 יד ןופ טייקרעווש יד ןנָארט טשיינ רעמ ןיוש ןענעק ןשטנעמ ,טפַאש
 ןענעז ייז ןוא ףיױרַא ייז ףיוא טפרַאװ ןעמ סָאװ ,ןרעייטש עסיורג

 ,גנונעפָאה זיא טשינ'ס רעכלעוו ןָא ןּפַאכוצנָא ךיז טיירג רעּבירעד

 ,..יורטש ַא ןָא ןָא ךיז טּפַאכ ,ךיז טקנירט סָאװ ,רענייא יוו טקנופ

 .ןענַאטשרַאפ טשינ סָאד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 ןוא ןעננואיירטשעצ ןכוז טזומעג יז טָאה םעד ץוח ַא ןוא
 זיא יז ןוא ןרָאי ןוא ןטַאנָאמ קעװַא ןענעז סע לייוו ,סנגינענרַאפ
 -נוא ןופ סונעג רעד ןוא םינּפל ןיולּב טַאריײהרַאפ ןעוועג ץלַא ךָאנ

 -עג ץלא ךָאנ ריא זיא יורפ ןוא ןַאמ ןשיװצ ןּבעלנעמַאזוצ ןעמיט

 ...דרמערפ ןעוו

ִ* 

 רוא יֹוזַא וו טסואוהעד ךיז טָאה  ַאזערעט ירַאמ ןעוו

 ןוא קיניזטכייק זיא יז יו ,ףיוה רעלַאסרעװ םניא טּבעל רעטכַאנ

 עשירַאנ ןוא עטסוּפ ףיוא קעווַא ריא ייּב טיינ טייצ עצנַאנ יד יו

 ךיז
+ 



 -עג ץְלַא ןוא רסומ טגָאזעג ווירּב ןיא ריא יז טָאה ,ןעגנולייוװחַאפ

 .נעוו א ףיוא ןריפפיורא יז טוואודּפ

 ךיא יז טָאה --- ךיז טריזומַא שטנעמ ַא ןעוו טשיינ טרַאש סע,

 -ַאט'מ .טזיּב וד יוו גנוי יױזַא זיא ןעמ ןעוו ?לעיצעּפס --- ןּבירשעג

 שטנעמ ַַא .גנוקיטפעשַאּב ןייק ןכַאס טשינ ןגינעגרַאפ ןופ רעּבָא

 ךיז לָאמנייק ןוא ןטייקשירַאנ ףיוא טייצ יד ןדנעוװשרַאפ טשינ רָאס

 רניק ,קנעדעג .,ןכַאז עכעלצונ ןוא עטסנרע ןייק טימ ןּבענּפָא טשינ

 ןּבעל ַאזַא טסוּפ יוװ ןעזנייא ןיילַא וטסעוו טייצ רעד טימ זַא ,סניימ

 טשינ טסָאה וד סָאװרַאפ ,ןָאט גנַאּב קרַאטש ריד טעוו'ס ןוא זיא

 ,"ןופחעד ןצונ ןּבָאה ןענעק טסלָאז וד זַא ,ױזַא טייצ יד טצונעגסיוא

 טימ טּביירש יז סָאװרַאֿפ רסומ טנַאזעג ךיוא ריא טָאה יז

 -ענסיוא ןייק טשינ ריא ייַּב ןיא טפירשטנַאה יד סָאװרַאפ ,ןזיירג

 ןוא ךס ַא ןענעייל לָאז יז זַא ,ןטַארעג ריא טָאה יז ןוא ,ענעבירש

 .ןענרעל סעּפע ןעק'מ עכלעוו ןופ רעכיּב עטונ ןּביילקסיוא

 -ומ יד טַאהעג ביל רעייז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ שטָאכ רעּבָא

 לָאמנייק טָאה יז ;טנלָאפעג טשינ ןגעווטסעדנופ ריא יז טָאה ,רעט

 ןיוש טָאה יז ןעוו ןוא ,ךוב 6 ןענעייל וצ טַאהעג טשינ קשח ןייק

 ןייק טשינ ,ךוּב רעטנַאקיּפ 8 ןעוועג סָאד זיא ,טנעיילעג ָאי לָאמַא

 יז לייו ,טרילעּפַא ריא וצ טָאה ךוּב אזא זיולּב ;רעקידנעטשנָא

 -קיוטנַא ךיז ןוא ןרידוטש .סעטכישענ עקידלציק טַאהעג ביל טָאה

 ...ןעניז ןיא ןנעלעג טשינ ריא זיא סָאד --- קיטסייג ןעל
 זוא ,ףיוה רעלַאסרעװו םניא טשרעהעג טָאה ערעפסָאמטַא ַאזַא

 ..ןטסַאּפענוצ ?ענש רעייז םעד וצ ךיז טָאה יז

 טסנוּפ ןוא ,רעטומ ריא ןופ ךּפיה רעד טסנוּפ ןעוועג זיא יז

 ...ןייז לָאז יז טלָאװעג טָאה רעטומ ריא סָאװ םעד ןופ ךּפיה רעד

 -ענ טשינ לָאמנייס ןוא קלָאט ַא ןָא טּבעלעג טָאה יז ?ייוו ןוא

 עלַא יז טָאה ,ןופרעד ןעמוקסיורא טעוו'ס סָאװ ,םעה ןנעוו טכַארט

 סָאד יז טָאה םעדכָאנ דלַאּב ןוא ,טכַאמעג רעלעפ רעדנַא ןַא לָאמ
 - .טכַאמעג ןרעלעפ עייג רעדיוו ןוא ןסעגרַאפ

 סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא קילנמוא רעטסערג ריא ןוא

 טלעטשענקעוװַא יז טָאה'ם סאו ,גנוי וצ טכַאמעג הנותח ריא טָאה'מ

 ךָאֹנ זיא ןיילַא יז ןעוו ,ןָארט ןשיזיוצנַארפ םנופ ּפערט יד ףיוא

 ...רניק 8 טעמּכ ןעוועג
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 ָש

 םנוא ןעמוקעגנָא ןיא טענַאוטנַא ירַאמ יוװ םעדכָאנ רָאי ַא

 "ורּב רערעגנַיי סנַאמ ריא טַאהעג הנותח טָאה ,ףיוה רעלַאפרעוו

 רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ ןוא ,סנעווַארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,רעד
 .ָאוטרַא'ד ץנירּפ רעד ,רעדורּב רעטסגניי רעד טַאהעג הנותח טָאה

 םנופ רעטכעט יר ,רעטסעווש ייווצ ןעמונעג ןּבָאה רעדירּב עדייּב

 -וטנַא ירַאמ יוו סוחי ןסיורג ַאזַא ןופ טשינ ,טנָאמהעיּפ ןופ גינעק

 ןשיכיירטסע םעד ןעמ טאה טייצ רענעי ןיא לייוו ,ןעוועג זיא טענַא

 ןיא עטסנעעזעגנא יד ןֹופ םענייא רַאפ ןטלַאהעג ףיוה ןכעלרעזייק

 : ,עּפָארױא

 יירד יד ןשיווצ טכוזרעפייא ןַא ןּביוהעננָא דלַאּב ךיז טָאה

 -רַא ד ןיסעצנירּפ יד ןוא סנעווָארּפ ןֹופ ןיסעצנירּפ יד ,סנירעגעווש

 -חי ערענעלק ןענעז ייז זַא ,ךיז ייּב ןלעופ טלָאוװעג טשינ ןּבָאה ַאוט

 ןעוועג ריא ףיוא ייז ןענעז ךָאנ וצרעד ,טענַאוטנַא ירַאמ רַאפ סעטנפ

 ןּבָאה וצ הנותח ןלַאפענסיוא זיא ?רוג ריא ףיוא סָאװרַאפ ,זייּב

 ףיוא ןוא ,ךיירקנארפ ןופ ןָארט םעד ןענעשרי טעװ סָאװ ,םעד טימ

 טייהננעלעג ַא טאהעגנ רָאנ ןּבָאה ייז ןעוו ןוא .טשינ לרוג רעייז

 ןרירפוצ טשינ ןענעז ייז קרַאטש יװ ,ןזיווענסיורא ריא ייז ןּבָאה
 | ...ןופרעד

 רעד ןוא םנעווָארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,סרעגָאװש ייווצ יד ךיוא
 -רַאפ טשינ ןּבָאה ייז .ןדירפוצ ןעוועג טשינ ןענעז ,ַאוטרַא'ד ץנירּפ

 -עג ןריובעגנ זיא רע סָאװרַאפ ,סיאול ,רעדורּב ןרעטלע םעד ןעניג

 ,טשינ ייז ןוא ןָארט םנופ שהוי רעד זיא רע סָאוװרַאפ ,רעירפ ןרָאװ

 ןץיַאלַאּפ ןכעלנינעק םניא ןענעז דובּכ ןוא עיציּבמַא יו יױזַא ןוא

 ייווַצ יד ןּבָאה ,ןליפעג עכעלשטנעמ יוװ רעכעה ןענַאטשעג לָאמ עלא

 ייז ןעוו ןוא ,רעדורּב ןרעטלע םעד טָאהענ טנייפ רעדירּבכ ערעגניי

 ,םיא ןופ טכַאלענּפָא ייז ןּבָאה ,טייהננעלשג א טַאהעג רָאנ ןּבָאה

 -ֿניורק רעד ?ייוו ,ןכַאלוצּפָא ןעמעוו ןופ ןעוועג זיא'ס ןוא

 ןעוועג זיא ,ךיירקנַארפ ןופ גינעק רעקיטפנוקוצ רעד ,סיאול ץנירּפ

 עֶלַא ;רעקידוװעריר ןייק טשינ רעייז ,רעטרעּפמולעגמוא ןַא רעייז

 ןיא ;ןעּפעשטרַאפ טזומעג ךיז רע טָאה ,ןעננַאגעג זיא רע ןעוו ,לָאמ

 לָאמַא ,רענדָאמ א ןעוועג רע זיא ,ןשטנעמ טימ ןעגנומענַאּב ענייז

 רע טָאה לָאמַא ןוא ןדערפיורַא טנעקעג טשינ טרָאוװ ןייק רע טָאה

 : ךֶנ



 ןייז ןופ קורדסיוא רעד ןוא ,ךיוה וצ ןדער ןעמונעג גנולצולּפ רָאנ

 שיט םייּב .ןדער ןייז ןופ ןָאט ןטימ טמיטשעג טשינ טָאה םינּפ

 וע סָאװ ,רעדיילק יד ;ןעמעלַא רַאפ רעמ ןסעגענ לָאמ עלַא רע טָאה

 ייַּב ןענעז טנעה יד ןוא םיא ףיוא ןעגנַאהעג ןענעז ןנָארטעג טָאה

 ןיא ןטעּברַא וצ טַאהעג ביל טָאה רע לייו ,טרימשרַאפ ןעוועג ריא

 רענייטש ערעווש ןגָארט ןוא ,רעטערּב ןוא ץלָאה ןנעז ,עינזוק ַא

 ...לניצ ןוא

 ערעגניי ייווצ יד ןּבָאה ענייז ןטפַאשטננייא עלַא יד טָא ןופ

 זיא רע סָאװ ,םעד ןֹופ טכַאלעג ךיוא ןּבָאה ייז .טכַאלענּפָא רעדירּב

 ...טשינ ןַאמ ןייס
 טייו רעייז ןעוועג רעדירּב ייווצ יד ןענעז רעטקַארַאכ ןיא |

 רעד ןעוועג זיא סנעווָארּפ ןופ ץנירּפ רעד .ןרעדנַא םעד ןופ רענייא

 ילַאהַאּב א ,רעשלַאפ ַא רעייז רעּבָא ,ייז ןשיווצ רעטסטנענילעטניא

 סָאװ ןוא ,טניימעג טשינ רע טָאה ,טנַָאזעג טָאה רע סָאװ ;רענעט

 ןרעטלע םעד) טָאה רע .טגָאזעג טשינ רע טָאה טניימעג טָאה רע

 -עג זיא רע סָאװרַאפ ןייז ?חומ טנעקעג טשינ ןפוא םושּב רעדורּב

 ;ךיירקנַארפ ןופ ןָארט םעד ןענעשרי וצ םיא רַאּפ ןרָאװעג ןריוּב

 ןוא ,טיוט םעד ןשטנואוועג םיא רע טָאה ןצרַאה ןיא ךיז ייּב ףיט

 ,טייהנגעלעג ַא ןּבָאה רָאנ טעוו רע ביוא זַא ,טכַארטעג יאדוַא ןיוש

 רַאפ ןָארט םעד ןּפַאכרַאפ וצ גנורעוװושרַאפ יא ןיא ןיײרַא רע טעוו

 זיולּב ךיז טָאה רע ,טשינ סָאד רע טָאה ןזיװעגסױרַא רעּבָא .ךיז

 -- גינעק ַא ןייז וצ טסַאּפ םיא זַא ,ןעז לָאז'מ זַא ,ױזַא ןטלַאהעג

 ...!סיאול רעדורּב ןרעטלע םעד טשינ ןוא ,םיא
 רעדנוזַאּב ןייק רעּבָא ,טנַאלַאג רעייז ןעוועג רע זיא ןעיורפ וצ

 יז ךָאנ טנָאיעג .ןזיױועגסױרַא טשינ רע טָאה ייז וצ סערעטניא

 ...טשינ ךיז רע טָאה
 -רַאפ קרַאטש רעייז ןעוועג זיא רעדיוו אוטרא'ד ץנירּפ רעד

 ;ןדייז ןיא ןטָארעג ןעוועגנ רע זיא טרַּפ םעד ןיא ;ןעיורפ ןיא טכָאק

 ןוא ּבייוו ןייא טָאהעג ךיוא רע טָאה ,רעט-15 רעד סיאול יו טקנוּפ

 ןוא ןעיורפ טימ ןעילוה טכענ עצנַאג טגעלפ רע ;עטּבילענ ךס ַא

 ,טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,טלעג עסַאמ ַא ייז ףיוא ןּבעגפיוא

 טָאה ,ענעטלַאהעגקירוצ ַא ןוא עליטש ַא אקוד ןיילַא ,בייוו ןייז זַא

 :גנוקרעמאּב .ַאזַא טכַאמעג ףיורעד רע טָאה ,ןטּבילעג ַא ךיוא
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 ...ןַאמ םענעי קרַאטש רעױדַאּב ךיא ---

 ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ ךָאנ ןאד ךיז ןּבָאה רערירּב עדייּב

 -מוא ןַא ןייז רָאג טעװ ךיירקנַארפ ןופ ןָארט םעד ןענעשרי סָאד זַא

 ןרילרַאפ םעד רעּביא טעוו רע זַא ;רעדורּב ןרעטלע רעייז רַאפ קילנ
 ןיא עיצולָאװער יד .עניטָאליג רעד ןֹופ רעסעמ ןרעטנוא ּפָאק םעד

 ףיוא רָאנ ,טייקכעלקריוו רעח ןופ רָאנ טשינ טייוז ןעוועג ךָאנ ןַאד
 טקוקעג ןצנירּפ ייווצ ירד ןּבָאה רַאפרעד ןוא ,עיזַאטנַאפ רעד ןופ

 ףרעדעי ןוא ,ךיירקנַארפ ןופ גינעק ןקיטפנוקוצ םעד ףיוא האנק טימ

 -ייּב ןּבָאה ייז רעּבֶא .ןיורק ַא ןגעוו טמיורטעג טָאה ייז ןופ רענייא

 *עּפש ןרָאי ךס ַא טימ טשרע ;ףיורעד ןטראו טפרַאדעג גנַאק עד

 סנעוװַארּפ ןופ ץנירּפ רעד ;ןָארט ןפיוא ףױרַא ךָאד ייז ןענעז רעט

 ַאוטרַא'ד ץנירּפ רעד ןוא ,רעט-18 רעד סיאול סלַא טגינעקעג טָאה

 ךס ַא טימ ןעוועג ןיוש זיא סָאד רעּבָא ,רעטנעצ רעד ?רַאק םלַא
 -רעטנורא טָאה'מ יו םעדכַאנ ךיוא ןוא עיצולַאװער רעד ךָאנ ןראי

 .ןענָאעלַאּפַאנ טצעזענ

 .ןגעוו ענעגייא עריא טאהעג םעד ןיא ךיז טָאה עטכישענ יד

 שממ ןעמ טָאה ,ןָאטעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,ץלַא ןיא

 ,ןרעלעפ ןייגַאּב וצ טיײקכַאװש יד ןּפַאטנָא טנעקענ טנעה יד טימ

 דיוא זיא ױזַא ,טלָאצַאּב רעייט רעייז רעטעּפש טָאה יז עכלעוו רַאפ

 -ניידפַאב ןרעוו וצ ןעמעוו טימ ,ןשטנעמ ןּביילקסיױא םייּב ןעוועג
 טשינ טָאה יז סָאװ ,עכלעזַא ןּבילקענסיױא לָאמ עלַא טָאה יז .טעד
 ...ןביילקסיוא טפרַאדענ

 ןֹוא ,ַאוטרַא 'ד ץנירּפ םעד טימ ןרָאװעג טעדניירּפַאּב יז זיא

 .ןָאטעג טשינ סטוג ןייק ריא טָאה סָאד

 לי ,ןשטנעמ ןטסטנענ םעד רַאפ ןּבילקענסיױא יז טָאה םיא

 טפָא יז זיא םִוא טימ ;טרילעּפָא ריא וצ טָאה טייקיניזטכייל ןייז

 ןעגנַאגעג טּפָא יז זיא םיא טימ ,דרעפ ףיוא קידנטייר ןרָאפעגפױרַא
 דעג טָאה'מ ואוו ,ןעגנוטלַאהרעטנוא ןוא רעלעג-דַארָאקסַאמ ףיוא

 :טסַאג העטּפָא ןַא ןעוועג ךיוא זיא יז .ןירַא גָאט ןסייוו ןזיּב טעילוה
 ,טכַאנייב טעּפש לָאמַא יז טגעלפ ןיהַא ןעמוק ןוא ,ץַאלַאּפ .ןייז ןיא
 .טּבעל יז זַא ;ןעגנַאלק טיירּפשרַאפ ךיז/ ןּבָאה טנורג םעד ףיוא ןוא

 - ...םיא טימ

 .םָאוװ םעד רעּביא לייוו .;ןעוועג טשינ םָאר ז"א ףעהטואוו ןייק
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 -ענ ןעוועג זיא ,טשינ ןַאמ ןייק זיא ןַאמ ריא זַא ,טסואווענ טָאה'מ

 ,ןַאמ ַא ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא לָאמ רָאּפ ַא ןעז יז לָאז'מ זַא ,גונ

 ,םענעי טימ טּבעל יז זַא ,ןעווענ דשוח ןיוש יז ןעמ טָאה ךיילג ןוא

 ןיוש ןּבָאה ףיוה ןיא רענערט-ןטשטָאּפ יד ןוא סעקינתוליכר יד ןוא

 םעד רעעייא ןלייצרעד וצ סָאװ ןוא ןדער וצ סָאװ ןופ טַאהעג

 ...ןרעדנַא
 ייא ןּבָאה --- ןּבָאה טשינ לּביארַאפ ןייק ריא ףיוא ןעק'מ ---

 טכעה ַא טָאה יז ןוא ןּבעל ?יוו יז ,גנוי זיא יז --- .טגָאזעג עקינ

 ןעועג טשינ טלאװ טחִא ריא ףיוא יורפ רעדנַא ןייק ...ףיורעד

 ...רעסעב

 עקיטפנוקוצ יד זיא יז זַא ,ןסענרַאפ טשינ רעּבָא ףרַאד יז ---

 .טגָאזעג ערעדנַא ןּבָאה --- !ךיירקנארפ ןופ ןינינעק

 טַאהעג טשינ טייצ רענעי ןיא ןּבָאה ןעגנַאלק עֶלַא יד רעּבָא

 -לושמוא ןעוועג אקוד טלָאמעד זיא טענַאוטנַא ירַאמ .טנורג ןייק

 ...טַאהעג טשינ ךָאנ ןטבילעג ןייק טָאה יז ןוא קיד

 ארומ טושּפ טָאה יז רעּבָא ,ןטּבילעג ַא ןּבָאה טלאוועג טָאה יז

 עטציירעצ ַא ןעוועג קידנעטש זיא יז סָאװ םעד רעּביא ןוא .טַאהעג
 ַא טעבראשגסיוא ריא ייּב ךיז טָאה ,עטקידירפַאּב ןייק טשינ ןוא

 ןַאמ א ןעוו ,לָאמ עלַא ןרעטיצ ןּביױוהנָא ןוא טיור ןרעוו וצ עבט
 וצ טרירעגוצ ךיז טָאה ןַאמ א ןעוו ,ריא ןּבעל טנַאנ ןענַאטשענ זיא
 | | .,,ריא

 ןופ ןסינעג וצ רענַאּב רעד ,טפַאשטרייל ןופ טנערּבעג טָאה יז
 ריא רַאפ זיא טכַאנ עדעי ןוא ,ןעור טזָאלעג טשינ יז טָאה עביל

 ןופ ןייגוצקעווַא ןגעוו טכוזעג טָאה יז ןוא ,שינעמוקּפָא ןַא ןעוועג
 יּבַא ,ךעלנעמ רָאנ זיא'ס סָאװ טימ ןעיירטשעצ ךיז ןוא םייה רעד

 | ...םייה רעד ןיא טכַאנ עדעי ןייז וצ טשינ
 יסַאמ ףיוא טכענ עצנַאנ ןרטּפ וצ טכער ןעוועג ריא ייַּב זיא

 סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזַא טימ ןעמוקפיונוצ ךיז ןוא רעלעב-דַאראק

 ...ריא רַאפ טסַאפעג טשינ ךיז ןּבָאה

 םייּב ןהעש ןוא ןהעשי ןציזוצּפָא טכער ןעוועג ריא ייּב זיא

 | ..טלעג ןעמוס עסיורג ןליּפשרַאפ ןוא ?שיט-ןטרָאק

 יילרענדישרַאפ ףיוא ןפיולוצסורא טכער ןעוועט ריא ייּב זיא

 ...יא סע טעּפש יװ ,ןפעגרַאפ ןצנַאנניא ןוא ןעגנוטלַאהרעטנוא

 םיג



 טָאה יז לייוו ,ןלייא וצ ךיז סָאוװ בילוצ טַאהעג טשינ טָאה יז

 לָאז רע ןעוו ןליפַא זַא ןוא טפָאלש ןַאמס ריא זַא ,טסואוועג טונ

 זיא רע לייוו ,ןעמוקסיורַא טשינ רָאג ךיוא ריא טעװ ,ןפָאלש טשינ
 | ..ןַאמ ןייק טשינ

 -ענסיוא ךיז רַאפ טָאה יז סָאװ ,ןעננואיירטשעצ יד ןשיווצ

 .רעטַאעט ןליּפש --- ןעווענ ךיוא זיא ,ןבילק

 -עג טשינ אקור יז טָאה ןליּפש םוצ טנַאלַאט ןקירעּביא ןייק

 ,טנַאלַאט טימ יורפ ןייק ןעוועג טשינ ןיײמענלַא ןיא זיא יז ;טַאה

 -עט ןליּפש וצ טַאהעג ביל ,עניּב רעד וצ ןסירעג רעּבָא ךיז טָאה יז
 ןרָאוװעג ןריובעג טשינ טכָאװ יז ןעוו זַא ,ןייז ןעק סע ןוא ,רעטַא

 טנבייצעגנָא טשינ ריא רַאפ טלָאװ לַָאזקיש רעד ןוא ןיסעצנירּפ ןייק

 ןרָאװעג יז טלָאװ ,ךיירקנארפ ןופ ןינינעק יד ןרעוו יו געוו אזַא

 קינייוו רעייז טלָאװ טלעוו יד ןוא עסירטקַא עקיסעמלטימ ץנַאג א

 -  .יריא ןופ טסואוועג

 -ַאב ךיז לָאז יז זַא ,טסַאּפעג טשינ ךָאד טָאה דנַאטש ריא ןיא
 םגניא יז טָאה ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עלענַאיסעּפָארּפ ןיא ןקילייט

 -נירּפ ןוא ןצנירּפ ןופ עּפורט ַא טלעטשעגפיונוצ ףיוה רעלאסרעוו

 -ענ טָאה יז עכלעוו ןיא ,ןסעיפ טריפענפיוא טָאה'מ ןוא סניסעצ

 "עג יא ייברעד עטסקידריווקרעמ סָאד ןוא ,ןלָאר-טּפיוה יד טליּפש

 לָאמנייק ןסעיּפ יד ןיא טָאה ,ןילַא טענַאוטנַא ירַאמ ,יז סאו ,ןעוו

 ַא ןופ רעדָא ,ןיגינעק ַא ןופ עלָאר ןייק ןּבילקענסיוא טשינ ךיז רַאפ

 סרענלימ ַא ןליּפש וצ טאהעג ביל לָאמ עֶלַא טָאה יז ;ןיסעצנירּפ

 ןיא ןעוועג יז זיא טכָאקרַאפ רעייז ןוא ,לדיימ-ךוטסַאּפ ַא ,רעטכָאט

 ...ןצנַאט ןוא ןעגניז טפראדעג טָאה יז עכלעוו ןיא ,ןלָאר-ןיטערּבוס

 טשינ ,ןיטערּבוס ַא ןעוועג עקַאט ןיז ןסיוועג ַא ןיא זיא יז ןוא

 ...ןֹבעל ןיא ךיוא רָאנ ,עניּב רעד ףיוא רָאנ

 םער ןיא ןוָאלניײרַא טרָאטענ טשינ ןעמ טָאה םוקילּבוּפ ןייק

 "קא ןַא זיא ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק עקיטפנוקוצ יד ואוו ,רעטַאעט

 .-ענ טשינ ןּבָאה ןטַאהקָאטסירַא ענעּביוהעג רָאנ יד וליפַא .עסירט
 רעד ןוא ,רעטַאעט םענעי ןיא ןעמוקוצניירַא היכז יד ןּבָאה טנעק

 -ניורק רעד ,ןַאמ סטענַאוטנַא ירַאמ ןעוועג זיא רעיושוצ רעקיצנייא

 רעליּפשיוש יד ןוא ,''םוקילּביּפ סָאד ,, ןעוועג זיא רע ;סיאול ץנירּכ

 ןעוו ,ןאד טסנוּפ ?ייוו ,ןגָאז .וצ ןוא ןענניז וצ טאהענ םיא ןוֿפ ןּבָאה
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 ַא ייּב ןטלַאהעג ןּבָאה ייז ןעוו ,ןַאה טסקנ}ּפ ,טליּפשעצ ךיז ןּבָאה ייז

 "'םוקילּבוּפ סָאד , זַא ,טּפַאכעג ךיז ייז .ןּבָאה ,ענעצס רעקראטש
 | יי | - ..טעּפָארכ

 ןטלאהעג עניּב רעד ףיוא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ,לָאמנייא

 ןַאמ ריא יו ןעזרעד לָאמַא טימ טָאה יז ןוא ענעצס ַא ןליּפש ןיא

 וצ ןּביוהעגנָא יז טָאה ,שזַא טעּפָארכ רע זַא ,קַאמשעג ױזַא טפָאלש

 :םיא ףיוא ןעיירש

 יעג יז טָאה --- ,ןליּפש ריס יו טשינ טלעפענ ריד פיוא ---

 ײּפִא ריד טעוו'מ ןוא ,ןענַאד ןופ סיורַא רעסעּב ייג זיא --- ןגירש

 | ...טלָאצַאב טסָאה וד סָאװ ,טלענ סָאד קירוצ ןּבעג

 טימ טָאה רע ןעוו ,ןפָאלשעג סיאול זיא רעּבֶא לָאמ עלַא טשינ

 טנעלפ לָאמא .רעטַאעט ןיא ''םוקילּבוּפ, סָאד טלעטשענרָאפ ךיז

 -עג טָאה רע ןעוו ןוא ,טגיילענפיוא קדַאטש ןרעוו גנולצולּפ רָאנ רע

 ןוא עלָאר יד טשינ ןעק ,עסירטקַא ןַא רעדָא ,רָאיטקַא ןַא יװ ןעז

 ןוא ,לוק ןפיוא טכַאלעג רע טָאה ,רעטרעוו יד ןיא ךיז טרעטנַאלּפ

 ...ןליּפש םניא טרעטשעג קינייװ טשינ ךיוא טָאה סָאד

 ;ןופרעד טקנערקעג קרַאטש טליפעג ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ -

 ,ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ ריא זיא ,ןָאטעג טָאה ןַאמ ריא סָאװ ,ץלַא

 ןיא טָאה יז ןוא ,טרעּפמולענמוא רעייז ןעמוקעגסױרַא זיא סע ?ייוו

 ןייק ןיא ןּבעלנײרַא טשינ ךיז ןעק סָאוו ,ןשטנעמ םעד ןעזעג םיא

 יד טנרעלעגסיוא ךיז יז טָאה טייצ רעד טימ רעּבָא .טפַאשלעזעג

 טָאה יז .ןופרעה ןזעוו ןייק ןכַאמ טשינ ןוא ןקוקרַאפ וצ ןכַאז עלַא

 יוזַא זא ,ךיז ייַּב קידנכַאמּפָא ,טרירָאנגיא סלייטנטסרעמ ןכַאז עלַא

 ...ןייז טשינ שרעדנַא לָאמנייק רשפא ןיוש טעוװו רע זַא ןוא רע זיא

 -רעד ןטילעג קרַאטש רעייז רעּבָא טָאה סיאול ץנירּפניורק רעד
 סָאד טָאה רע ;ןַאמ סלַא ןטכילפ ענייז ןָאט .טשינ ןָאק רע סָאוװ ,ןֹופ

 -רענדישראפ ןָאטענ טָאה רע סָאוװ ,טימרעד ןלעטשרַאפ טוואורפענ

 נָא םעד ןכַאמ טלָאװעג םעד טימ טָאה רע ;ןטעּברַא ערעווש ייל

 ַא ,רעקרַאטש ַא ,ןַאמ רעתמא ןַא זיא רע זַא ,ערעדנַא רַאפ ?עטש

 ,טקירעדינרעד טליפעג ךיז רע טָאה ןצרַאה ןיא ףיט רעּבֶא .רעטסעפ

 ןגעוו טכוזעג טפָא רע .טָאה רַאפרעד ןוא ,ךיז ייּב ןלַאפענ קרַאטש

 שטָאכ .טענַאוטנַא ירַאמ .ייַּב ןעמענוצסיוא יֹווַא יז ןעלטימ ןוא

 -רַאפ ןּבענרַאֿפ .םיא לָאז ֹוז ןוא .ןלעפענ .ריא לָאז סָאװ ,סעּפע טימ
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 םלַא םיא רעּביא טדייל ,עקיטסולסנּבעל ַאזַא ,עגנוי ַאזַא- ,יז סָאװ

 | : יי ...יורפ

 ,ןצנַאט ןיא טכַאקרַאפ קרַאטש זיא יז זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו

 ןַאֿפ זיא סָאד שטָאכ ,ןצנַאט ןענרעל ןּביוהעגנָא ךיוא ךיז רע טָאה

 ' ,שינעמוקּפָא ןַא ןוא טעּברַא ערעווש א רעייז ןעוועג םיא-

 טָאה ,טײסטפלָאהַאּבמוא ןייז ןיא ןעז טשינ םיא לָאז'מ ידּכ

 -נעיירד ,ןיילַא רענייא רעמיצ ַא ןיא טצנַאטעג גנַאל טפָא רעייז רע

 -ענ טסנעװו יד ףיוא ןענעז סָאוװ ,ןעלגיּפש עסיורגנ יד רַאפ ךיז קיד

 ,רעווש ןעמוקעגנָא םיא ןיא ןַאּפש רעדעי ,טירט רעדעי ;ןעגנַאח
 ןוא ;ּפָארַא ןוא ףיורַא םעקצַאהעג ךיז קידלודעג טָאה רע רעּבָא

 -צָאהעּפ ןעלניּפש עסיורג יד רַאפ ױזַא ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמנויא/

 .רעטכעלעג קיכליה ַא טרעההעה לָאמַא טימ רע טָאה ,טעס

 .ןעיירש ןּביױהעגנָא רע טָאה --- ?טרָאד זיא רעוװ ---

 ַא ןופ עמיטש יד טרעהרעד ךיז טָאה --- !ךיא ןיִּב סָאד ---
 "ורֹּב רעטסגניי ןייז זיא סָאה זַא ,טנעקרעד טָאה סיאול ןוא ,ןַאמ|

 ...ַאוטרַא'ד ץנידּפ רעד ,רעד

 רע טָאה ,סַאּפש ?סיּבַא ןּבָאה טלָאוװעג טָאה ץנירּפ רעגנוי רעד

 -עק רעקיטפנוקוצ רעד ױזַא יז ןעז וצ ידּכ ,ןטלַאהַאּב ןטסימוא ךיז
 ,ןייז רעייז ןעק סע ןוא .ןיילַא רענייא טעקּפָאה ךיירקנַארפ ןֹופ גינ

 יז לייוו ,טענַאוטנַא ירַאמ עקַאט םיא טָאה ןיהַא טקישעגרעטנוא זַא
 ױזַא טגנערּברַאֿפ יז ןעמעוו טימ ,טניירפ ריא זַא ,טלָאװעג טָאה
 | | . ..ןבַאל ֹוצ סָאװ ןֹופ ןּבָאה לָאז ,טפָא

 ַאוטרַא'ד ץנירּפ םעד ןפָארטעג טָאה סיאול ןעוו ,רעטעּפש
 סָאװ ,רַאפרעד ,רעיוא םעד טיירדעגנָא םיא רע טָאה ,היוה ןפיוא

 יענ טשינ טָאה ַאוטרַא'ד .םיא ןופ ןכַאל וצ טּביולרעד ךיז טָאה רע
 -עג ַא ןכָארּבעגסױא רעדירּב ייווצ יד ןשיווצ טָאה דלַאּב ןוא ןגיווש

 ןוא טשימעגניירַא ךיוא טענַאוטנַא ירַאמ ךיז טָאה ןַאד ןוא ,געלש

 | ....ןטייז עלַא ןופ שטעּפ ןגיולפעג ןענעז סע

 -יוו טָאה ,יסרעמ ףַארג ,רָאדַאסַאּבמַא רעשיכיירטסע רעד ןוא

 ריא זַא ,ַאזערעט ירַאמ וצ ןּביירש וצ טעּברַא ןַא טַאהעג רעד

 יז-זַא ;ריא רַאפ טסַאּפ סע יו ױזַא טשינ ףיוא ךיז טריפ רעטכַאט

 טלַאה ןײמעגלַא ןיא זַא ןוא ףיוה ןיא ןצנירּפ יד טימ ךיִז טנַאלש
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 עכלעוו ,ןיסעצנירּפניױרק ַא ןטלַאה ךיז ףרַאד'ס יו ױזַא טשינ ךיז יז

 -ַאב עריא ןופ רעדניק יד טימ ךיז טליּפש יז ;ןָארט ַא ןענעשרי טעוו

 יז ;טגָארט יז סָאװ ,רעדיילק ערעייט יד סיוא ןרימש ייז ןוא רעניד

 ךיז ןופ טשינ טזָאלּב יז ןוא ןשטנעמ עטושּפ וצ ןזָאלעגוצ רעייז זיא

 ...ןזָאלּב טפרַאדענ ךיז טלָאוװ יז יו ױזַא

 טענַאוטנַא ירַאמ זיא טייצ רענעי ןיא זַא ,ןבעגוצ הרַאד'מ ןוא

 ,ךיז ןופ ןזָאלּבעג טשינ טָאה יז .ענעזָאלעצ א רעייז ןעוועג עקַאֿפ

 טָאה יז ;ףיוה רעלַאפרעװ םניא סניסעצנירּפ ערעדנַא יד יוװ יױזַא

 קלאפ ןופ ןשטנעמ עכטאפנייא ףיוא ּפָארַא ןּביוא ןופ טקוקענ טשינ

 גנואיצאב ענייפ ַא ןזיװענסױרַא יז טָאה ןטייהננעלעט עקינייא ייּב ןוא

 רעד ןופ ןלאפעגנרעטנורַא לָאמנייא זיא רעּביײרטנָא ןא ןעוו ,ייז וצ

 טשינ ןוא סיױרַא ןײלַא יז זיא ,טּפַאלקעצ קרַאטש ךיז ןוא עטערַאק
 -נַאברַאפ טשינ רעּביירטנָא םעד טעוו'מ זיּב רעטייוו ןרָאפ טלָאװענ

 -עג ןענעז ןצנירּפ ןוא סגיסעצנירּפ ערעדנַא יד .דנואוו יד ןרישזַאד

 -םיוא ןעקנעש וצ ןענַאטשעננָא טשינ ייז זיא'ס ןוא רעטייוו ןרָאפ

 ןעמירַא ןַא ןופ ןדייל יד יו ''טייקיניילק,,  ַאזַא טייקמַאזקרעמ

 רעטיילנַאּב עריא ןוא יז ןעוו זַא ,טריפעגנייא ךיוא טָאה יז .ןשטנעמ

 וד ףיֹוא דרעפ יד טימ ףױרַא טשינ ןעמ לָאז ,דטַאי ףיוא ןרָאפ

 -עױּפ עמערָא ןופ ןרָאק םעד ןוא ץייוו םעד ןטערטעצ ןוא רעדלעפ
 רענעי ןיא ?ייוװ ,טייקיניילק ןייק ןעוועג טשינ ןיא סָאד ןוא .םיר

 יד ןופ םוטנגייא סָאד ךיוא רָאנ ,ןּבעל סָאד רָאנ טשינ זיא טייצ

 יד טימ ןּבָאה םיצירּפ יד ;רקפה ןעוועג ךיירקנַארפ ןיא םירעיוּפ

 עלַא ןוא ,טלָאוװעג רָאנ ןּבָאה ייז סָאװ ןָאט טנעקענ םירעיוּפ עמערָא

 ףיוא ןרָאּפעגסױרַא ןענעז ןטַארקָאטסירַא ןוא םיצירּפ ןעוו ,לָאמ
 ןוא רעדלעפ ךס ַא טכַאמענ בורח ןוא ןטערטעצ ייז ןּבָאה ,דנַאי

 ןעמעוו רַאפ טָאהעג טשינ ןּבָאה םירעיוּפ עמערָא יד ןוא ,רענטרענ

 ןָאטעג ךיוא ןּבָאה טייל ענייז ןוא נינעק רעד ?יױװ ,ןגָאלק וצ ךיז
 .עבלעז סָאד

 ןוִצ טייצ ןופ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,ןטייסיניילק ןופ

 -וקעננָא ריא זיא סע סָאװ ,רַאפרעד טושּפ ,ױזַא טָאלנ ןָאטענ טייצ

 זַא ,עדנענעל א ןרָאװעג ןפַאשעג קלאפ םייּב זיא ,זירּפַאק ַאזַא ןעמ

 ,קלָאפ טָאה ןֹוא ,ןשטנעמ ַא ןופ טלַאטשעג םניא ךאלמ ַא זיא יז
 טָאה ,טיונ ןוא רעננוה ליפ ױזַא ןטילענ טייצ רענעי ןיא טָאה סָאו
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 ףױרַא ןלעװ ןַאס ריא ןוא יז ןעוו זַא ,טפַאהענ וויאַאנ רעּבירעד
 ...רעסעּב ןרעוו דנַאל ןיא ענַאל יד םעוו ,ןָארט ןפיוא

 םָאװ ,םעד ןופ טאהעג האנה קרַאטש טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 זיא יז ;גנורעטסייגַאּב ַאזַא טימ ריא ןנעוו ןעמ טדער קלאפ ןשיווצ

 ךיא טימ ןעמעלַא טרעּכיױצַאּב יז סָאוװ ,םעח ןופ ןדירפוצ ןעווענ

 ריא לָאז'מ זַא ,סשח ןקרַאטש ַאזַא טאהעג יז טָאה רַאפרעד ןוא ,ןח

 .זירַאּפ ןיא םַאנפיוא ןלעיציפָא ןַא ןּבעג ןַאמ ריא ןוא

 טציירעג קרַאטש יז טָאה טָאטש יד ,זירַאּפ טָאהעג ביל טָאה יז
 יז טעװ זירַאּפ יױזַא יוװ ,ןעז וצ קירעגיינ רעייז ןעוועג זיא יז ןוא

 ןיא סע סָאװרַאפ ,ןָאטענ גנַאּב ריא טָאה סע .לעיציפָא ןעמענפיוא

 טלָאזעג ןירַאּפ ןיא יז טָאה'מ ןעוו ,נָאט םענעי קילגמוא ןַא ןעשענ

 -נֹוה ןעוו ,חנותח רעד ךָאנ ןכָאװ רָאּפ עטשרע יד ןיא ןעמענפיוא

 יד ;ןרָאוװעג טעגרהרעד ןענעז ןשטנעמ קיסיירד עכעלטע ןוא טרעד

 ןדירפוצ טשיײנ יז ןּבָאה טָאטש רענייש רעד ןיא ןכוזַאּב עקילעפוצ

 יז --- ןוּבשח ןיא טנכערעגנייחַא טשינ ייז טָאה יז ןוא טלעטשעג

 -טלעו רענייש רעה ןיא םינּפ-תלבק ןלעיציפַא ןַא טלָאװעג טָאה

 .טָאטש

 טשינ טָאה ,רעט318 רעד סיאול ,גינעק רעטלַא רעד רעּבָא

 -םנוקוצ יד ןוא גינעק ןקיטפנוקוצ םעד ןזָאל וצ קשח ןייק טַאהעג

 טשינ טָאה ןילַא רע .זירַאּפ ןייק ןרָאפ ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק עקיט

 םעה ץוח ןוא ,ןרָאפעג ןיהַא ןטקעז רעייז זיא ןוא זירַאּפ טַאהעג ביל

 ,רֹובּכ םעד ןענונרַאפ טש"נ טושּפ קלָאפרָאּפ ןגנוי םעד רע טָאה

 יד ןיז טעוו סע רעסערג סָאװ ל?ייוו ,ןּבָאה טרָאד ןלעוװ ייז סָאװ

 םעד ןכיירטשרעטנוא סָאד טעװ רעמ ץלַא ,ייז רַאפ גנורעטסייגַאּב

 ..םיוט ןייז ףיוא סיױרַא ןיוש טקוק ןעמ זַא ,טקַאפ

 ץלַא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא רָאי יירד קעװַא ןענעז סע

 ןלָאז ןַאס ריא ןוא יז זַא ,גנינעק ןטלַא םייּב ןלעוּפ טנַאקענ טשינ

 רָאי ןופ ינוי שדוח ןיא טשרע .זירַאּפ ןייק ןרָאפנירַא ?לעיציפָא

 ןירַאּפ ןיא זיא ןַאד ןוא ,טלעוּפענ סָאד םיא ייּב יז טָאה 8
 -ַאּפ רעזעידנַארג ַאזַא ,עינָאמערעצ עכעלרעייפ ַאזַא ןעמוקענרָאּפ

 ..ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ רעירפ טָאה ןעמ סָאװ ,דַאל

 ןענַאטשעג ןיא ןעֶמ ;ןשטנעמ טימ לופ ןעוועגנ ןענעז ןסָאג יד

 טימ ןְּבָאה עלַא --- רעמיוּב ףיוא ןכָארקענ זיא ןעמ ,רעכעד ףיוא
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 יח ןוא גינעק ןקיטפנוקוצ. םעה .ןקּוקנָא טלָאװעג ןגיוא ענעגייא יד

 -םיוא ןופ רטנעצ רעד ןוא .,ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק עקיטפנוקוצ

 ירַאמ רָאנ ,סיאול ץנירּפניורק רעד טשינ .ןעוועג זיא טייקמאזקרעמ-

 ,טעדנעוועג ןעוועג ןקילּב סנעמעלַא ןענעז ריא ףיוא ;טענַאוטנא

 יַאּפדירעלויט םנופ ןָאקלַאב ןפיוא ןעמוקענסיױרַא זיא יז ןעוו ןוא

 -ענסיוא - עטרעטסיינַאּב טרעהחעד ןטייז עֶלַא ןופ ךיז ןּבָאה ,ץַאל

 . :ןעיירש

 "'!ןיסעצנירפניורק יד לָאז ןּבעל גנַאל ,

 -נואוואב ןּבָאה עֶלַא ;טלקנוטרַאפ ןצנַאנניא ןסיאול טָאה יז

 ךַאפנייא ןענעז עלַא ;גנוטלַאה ריא ,טננוי ריא ,טייקנייש ריא טרעד

 ןפיוא ןענאטשעג ןיא ןיײלַא יז ןוא .דיא ןופ טרעּביױצַאּב ןעוועג

 עג ריא ייּב טָאה םינּפ סָאד ,ענעדירפוצ ַא ,עכעלקילג ַא ,ןָאקלַאּב

 ןיא סָאװ ,קַאסירּב טשריפ םוצ ךיז קידנדנעוו ןוא ,דיירפ רַאפ טנייש

 :טנַאזעג יז טָאה ,ץנירּפניורק ןּבעל ןוא ריא ןּבעל ןענַאטשעג

 !ָאד ךיז ןעניפעג סע ןשטנעמ לפיוו ,טָאג ןיימ --

 רעטכע ןַא ןוא רעילַאװַאק רעטנַאלַאג) ַא ,טשריפ רעד ןוא

 :יוזַא טרעפטנעעגּפָא ריא טָאה ,זיוצנַארפ

 ,ןָארש | םנופ שירוי ןראפ טקעּפסער ןצנַאנ ןייפ טימ ,םַאדַאט ---

 ,ןַאס טנזיוט טרעדנוה ייווצ ןעייטש ָאד זַא ,ןנָאז ךָאד ךיא זומ
 . ...ךייא ןיא טבילרַאפ זיא ייז ןופ רענייא רעדעי ןוא

 טענַאוטנַא ירַאמ ןופ דיירפ יד ןעוועג ןַאד זיא'ס סיורג יו .

 -ומ ריא וצ טקישעגוצ טָאה יז סָאוו ,ווירּב םעד ןופ ןעז ןעמ ןָאק
 ןּבעגעג ריא טָאה ןעמ סָאװ ,עמַאנפיוא רעכעלרעייפ רעד ךָאנ רעט

 : : .זירַאּפ ןיא

 םענעי ןיא יז טָאה --- ,טֿפיפעג ןטסרעממַא בָאה ךיא סָאװ,,

 -ירעגיינ יד ןוא טייקכעלטניירפ יד ןעוועג זיא --- ,ןּבירשעג ווירּב

 יױזַא ןייז וצ טניישעג ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עמירא יד ןופ טייק

 ערעווש עכלעזַא ךיז ףיוא ןנָארט ייז שטָאכ ,ןעז וצ זנוא ןדורפוצ

 יב ַאזַא רַאֿפ טּבילַאּב ןרעוו וצ םענעננָא ױזַא זיא סע .ןרעייטש

 טשינ רָאנ זיא'ס זַא ,רעייט ױזַא רימ| ייּב זיא סָאד ןוא ,זיירּפ ןקיל

 : : ."ןצַאשוצּפָא

 טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ןעמ טעז רעטרעוו עכעלטע יד טָא ןופ

 יז ;ןתמא רעד ןיא רָאפ טמוק ָאד סָאוו ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה
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 רַאֿפ ןוא ריא רַאפ גנורעטסייגַאּב יד זַא .,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה

 ייּב לֵאֵפ רעד לייטנטסרעמ זיא'ס יו ,עטריצירּכאפ א זיא ןַאמ ריא

 ,ןשטנעמ ףיונוצ ךיז ןפיוק סע ואוו ,ןדַארַאּפ עכעלרעייפ עכלעזַא

 יַאטשרַאֿפ טשינ ךיוא טאה יז ןוא ,לקַאטקעּפס א ביל ןּבָאה עכלעוו

 טקוק קלאפ סָאד זַא ,גנולפייווצרַאפ ןופ ךיז טמענ סָאה זַא ,ןענ

 ליוו .ןעמ לייוו ,ןט-19 םעד סיאול ןופ טוט םעד ףיוא סױרַא ןיוש

 "עב ַא ןיז טעװ ןט316 םעד סיאול ןופ טפַאשרעה יד זַא ,ןפָאה

 : | ...ערעס

 עכלעזא ןיא ןּביילקרעדנאנאפ טנַאקעג טשינ ךיז טָאה יז

 ללכּב ריא טָאה םעד ץוח ןוא ,גנוי וצ ןעוועג ךָאנ זיא יז ;ןכַאז

 "עג טימ טנַאסַאּב ןעוועג טשינ זיא יז ;ץנעגילעטניא טלעמעגסיוא

 ןיוש טָאה יז ןעוו ןוא ,טנעיילעג טשינ רעכיּב ןייק טָאה יז ,עטביש

 ,רעשיפַארגָאנרָאּפ ַא ןעוועג סָאד זיא ,ךוּב ַא טנעיילעג לָאמַא אי

 עקירשעוק ןרָאװעג טרעדלישעג ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,רעטנַאקיּפ ַא

 .-י| בעל ןכעלטבעלשעג ןופ סענעצסי

  ...טריסערעטניא טשינ ריא ןּבָאה רעכיּב ערעדנַא ןייק

 -עג םַארַארַאט ןצנַאג םעד ףיוא טָאה ןגיוא ערעדנַא רָאנ טימ

 טוג טָאה רע .יסרעמ ףַארג ,רָאדַאסַאּבמַא רעשייכיירטסע רעד טקוק

 טנעסעג טוג ךיוא טָאה רע ןוא ךיירקנַארפ ןיא ענַאל יד טנעקעג

 זיא גנוניימ ןייז ןוא ,קלָאפ ןשיזיוצנַארפ םנופ רעטקַאהַאכ םעד

 ,ננורעטסיינַאּב רעד ןופ ןרעוו ?עּפתנ טשינ ףרַאד ןעמ זַא ,ןעוועג

 ,ווירְּב ַא ןיא .ןזיװעגסױרַא טָאה זירַאּפ ןופ גנורעקלעפַאּב יד סאו

 ךיז רע טָאה ,אזערעט  ירַאמ וצ טקישעגוצ ןַאד טָאה רע סָאװ

 טנייה ןענָאק סָאוװ ,קלָאפ א ןענעז ןזיוצנַארפ יד זַא ,טקיררענפיוא

 םיא ןגרָאמ ןוא ,ןשטנעמ ַא רַאפ גנורעטסיינַאּב ןופ דליוו ןרעוו

 .ירענייטש טימ ןפרַאװַאּב

 -בעלנעמ יד ןעזעגסיוארָאפ יסרעמ טָאה קילּב ןטייוו ןייז טימ

 "נקוק ןוא ,ךיירקנַארּפ ןיא ךורּבסיוא ןרענאיצולאװער ַא ןופ טייק

 יימ ןייז טקירדעגסיוא רע טָאה ,ןניוא יד ןיא ךיילנ ןטקַאפ יד קיד

 רעד טעװ ,ןּברַאטש טעװ רעט-15 רעד סיאול .יוװ .םעדכָאנ זַא ,גנוג

 סָאװ . ,גונעק ַאזַא רָאנ לייוו ,רַאפענ ןיא ןייז ךיירקנַארפ ןופ ןָארט

 ,רעטקַארַאכ .ןקרַאטשיךעלניױשנרעסױא ןַא טימ שטנעמ ַא ןיא
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 עיצולאוװער ןייק לָאז סע זַא .,יױזַא דנַאל סָאד ןריפ ןענָאק ןַאד טעוו
 | ...ןבערבסיוא .טשינ

 רע ןטענַאוטנַא ירַאמ טימ טרערעג םעד ןגעו טָאה יסרעמ
 ,ךֹוּב א -- םעד ןגעוו ךוּב ַא ןענעייל וצ ןּבענעג רַאנָאז ריא טָאה
 ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא .ןטָאּברַאפ טָאה גנורינער יד סָאװ
 ןענעז ענייז ןעגנונרָאװ עלַא יד ;םיא וצ טרעהשגוצ סָאװ קינייוו
 ךיז יז טָאה ןיזטכייל ריא ןיא ;ןכַארקעג טשינ ןיירַא ּפָאק ןיא רזא
 םעד ןופ טרוכישרַאפ ןוא ,טפנוקוצ רעד ןגעװ טכַארטרַאפ טשינ
 סָאװ ,םעד ןופ טָאהעג טָאה יז סָאװ ,גלָאפרעד ןכעלכעלפרעּפיוא
 טימ ,טייקנייש ךיא טימ טרעּבױצַאּב ןשטנעמ ליפ יֹוזַא טָאה יז
 ןוא ט ניי ה ןטימ טּבעלעג יז טָאה ,ץייר ריא טימ ןוא טנגוי ריא
 ...טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע יװ ,ןיינקיואוו טזָאלענ ךיז

 ,ןשטנעמ עכלעזַא גונעג ןענופעג ףיוה ןיא ןיוש טָאה יז ןוא
 ןָאינַאּפמָאק רעטסעּב רעד .םעד ןיא ןפלָאהעגסױרַא ריא ןּבָאה סָאװ
 ,רערורּב רעטסגניי סעסיאול ץנירּפניױרק םעד ןעוועג זיא רעריא
 ןפָאלעגמורַא יז ןיא םיא טימ .ַאוטרַא'ד ץנירּפ רענעזָאלעצ רעד
 -רעטנוא ערעדנַא יײלרענדישרַאפ ףיוא ןוא רעלעגזדַארַאקסַאמ ףיוא
 יז .ןירַא גָאט ןסייוו ןזיּב טעילוהעג טָאה ןעמ ואוו ,ןעננוטלַאה
 טָאה יז ;טיילעגנוי טימ טּפַאשטנַאקַאּב יד טכוזעג םוטעמוא טָאה
 ךיא ייַּב לייו ,עּביפ ןופ םונעג םעד ךָאנ ןוא עביל ךָאנ טקנעּבעג
 ןקרַאטש ַא טאהעג ךיוא טָאה יז ;טַאהעג טשינ סָאד יז טָאה ןַאמ
 יז .םעד ןגעו טרערענ טּפָא טָאה יז ןוא דניק ַא ןּבָאה וצ רענַאּב
 -ַאב עריא ןיא טכער ?יפוצ ןעמענ וצ ךיז טָאהענ ארומ רעּבָא טָאה
 זַא ,טקנערעג טייצ עצנַאנ יד טָאה יז לייוו ,ןַאמ ַא טימ ןעננואוצ
 / -ַציא ריא ןיא זַא ןוא ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק עקיטפנוקוצ יד זיא יז
 יז ןוא ןּביױלרעד טשנ ךַאז ַאזַא ?ייוורעד ךיז יז ןָאק עגַאל רעקיט
 ןיא ןקיטשרעד לייוורעד טפַאשטדייל עטקידירפַאּב-טשינ יד זומ
 + ,.ךיז

+ 

 ןפָארטענ ךיז טָאה יז עכלעוו טימ/ ,שיילעננוי עלַא יד ןופ
 סָאװ ,ןעננוטלַאההעטנוא עלַא יד ףיוא ןוא ףיוה רעלַאסרעװ םניא
 םוצ ןעוװעג טשיײנ רענייא ןייק ריא זיא ,טעװַארּפעג טָאה ןעמ
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 רעּבָא ,טּבילרַאפ ןעוועג ריא ןיא זיא ייז ןופ רענייא טשינ .ןצרַאה

 טשינ ריא ןיא ןּבָאה ייז .קיטלינכיילג ןעוועג עלַא ייז וצ זיא יז

 ריא ןָא ןסעגרַאפ ןענַאק לָאז יז זַא ,ליפענ .ַאזַא ןפורענסױרַא

 טשינ ךיז לָאז יז זַא ,ױזַא ןּבילרַאפ ךעלקריוו ךיז ןֹוא דנַאטש

 ...ךַאז ןייק טימ ןענעכער

 לָאז םענייא ןיא זַא ,ױזַא טכַאמענ ךָאד רעּבָא ךיז טָאה םע

 רעגטוי רעה ןעוועג זיא סָאד ןוא ,קרַאטש רעייז ןּבילרַאפ ָאי ךיז יז

 .ןעזרעפ ער לעסקע ףַשרג

 -קנַארפ ןייק ןעמוקעג ןוא ,רעדנעלסיוא ןַא ןעוועג זיא ןעזרעפ

 רָאי ַא ןעוועג טלַא ןצנַאגניא ןַאד זיא רע .ןדעווש ןופ רע זיא ךייר

 -נַאלַאג ַא ,רעכיוה ַא ,רענייש ַא רעייז רע זיא ןעוועג ןוא ןצניינ

 -עגקירוצ ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמענ טָאה רע שטָאכ ןוא ,רעט

 ןיא טַאהעג ךָאד רע טָאה ,ןשטנעמ ןטלַאק רעייז ןוא םענעטלאה

 ןגעלעג רעּבָא םיא ייּב זיא טייקמירַאװ יד .טייקמיראו ךס ַא ךיז

 רענייא רעדעי טשינ ןוא ,ןדעווש עטסרעמ יד ייּב יז ,ןטלַאהַאּב

 | .ןליפ טנָאקעג יז טָאה

 יעוש רעשיטַארקָאטסירַא ןַא רעייז ןופ רע טָאה טמאטשעג

 עזייר ַא טכַאמעג רע טָאה טייצ רענעי ןיא ןוא ,עילימַאפ רעשיד

 טָאה סָאװ ,רערעק ַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא עּפָארייא רעּביא

 פיװשנָארּב ןיא .געוו ַא ףיוא טריפענ ןוא טלעוו יד ןזיוועג םיא

 טָאה ןירוט ןיא ,קיטקַאט עשירעטיליס טרידוטשענ רע טָאה

 רַאפ למור םוצ טסַאּפעג סָאד טָאה ױזַא .ןיצידעמ טרידוטשענ רע

 רָאנ רעד ןיא ןעמוקנָא ףרַאד סאו ,ןַאמנגנוי ןשיטַארקַאטסירא ןַא

 ,ךעלסיּבוצ ץלַא ןענעק טפרַאדעג טָאה רע ;טפַאשלעזעג רעכיוה

 ןרעדילּפ ןענָאק .טפַאשלעזעג רענייפ, ַא ןיא לָאז רע ידּכ

 -עלבַאנרַאפ טשינ ךיוא טָאה ןעזרעפ .טלעוו רעד ןיא ץלַא ןגעוו

 דנַאטש ןייז ןיא קיטיונ רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,ךַאזטּפיוה יד טסקיס

 ,..ןצנַאט --- ןיא סָאד ןוא ,ערעירַאק ןייז ןיא ןוא

 -נעט רעטנַאלַאג ַא רעייז ןוא רעטוג ַא רעייז ןעוועג זיא רע

 ..ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש רעייז םיא זיא סָאד ןוא ,רעצ

 ןופ ףיילג רע טָאה ,ךיירקנַארּפ ןייק ןעמוקעגנָא ןיא רע ןעוו

 -נעפ עכיוה רָאנ יד וצ ןנָאלשוצוצ ךיז גיוא ןַא טַאהעג ןָא ּביֹוהנֶא

 ,רעוש טשיײינ ןעמוקעגנָא םיא זיא סָאד ןוא ,לַאסרעװ ןיא דעטס
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 -עעזעגנָא ןַא ןעוו זַא ,טריפעגנייא ןעוועג זיא טייצ רענעי ןיא לייוו

 ןופ רעירפ םיא ןעמ ףרַאה ,ךיירקנַארפ ןייֵק טמוק רעדנעלסיוא רענ
 ןייז ןופ רוה ,, רעד רַאפ ,עסערטעמ סגינעק ןרַאפ ןלעטשרָאפ ץלַא
 יי ...."טעטסעיַאמ

 ןיא ןעמוקוצנָא טירש רעטשרע רעד ןייז טפרַאדעג טָאה סָאד
 -רע יד ןייז טפרַארעג טָאה עסערטעמ יד ,רעטסנעפ עכיוה רָאג יד
 יִצ ?ּפמעטש םעד ןגייל טפרַאדעג טָאה יז ןוא ןעז וצ םיא עטש
 - ...ןיינ יצ ,רעטסנעפ עכיוה רָאנ יד וצ ןזָאלוצ םיא געמ ןעמ

 -טּפיוה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןעזרעפ ןעוו
 ,רַאבויד םַאדַאמ רעד רַאפ טלעטשעגרָאפ םיא ןעמ טָאה ,טָאטש
 ןיא .,ןעמונעגסיוא קרַאטש ,טנייש סע יװ ,ריא ייּב טָאה רע ןוא
 רַאפ ךיז טסַאּפ רע זַא ,לּפמעטש םעד טגיילעג םיא ףיוא טָאה יז
 ...טפַאשלעזעג רעכיוה רעד

 -עשידנעלסיוא רענעעזעגנָא ןַא סָאװ ,טירש רעטייווצ רעד

 ןיא ,ל3 םענעמונעגנָא םעד טיול ,ןכַאמ טפרַאדעג טָאה טפַאג
 רעּביירש ןשיזיוצנַארפ ןסיורג םעד טימ ןענעקַאּב ךיז --- !עוועג
 | | ...ריעטלָאוװ
 סָאד זיא יוװַא רעֶּבָא ,ענדָאמ א וליפא זיא עיצַאניּכמָאק יד = =
 זיא ןיז ןסיוועג ַא ןיא ןוא ,טייצ רענעי ןיא טריפעגנייא ןעוועג

 טָאה סָאװ ,טסייג םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןעוועג סָאד
 -זַאֿפ ןעוועג ןעמ זיא טייז ןייא ןופ :ךיירקנַארפ ןיא טשרעהעג ןַאד
 ,עיצקַאער רערעטסניפ ןיא ןעקנוזרַאפ ןוא טייקנזָאלעצ ןיא ןדָאּב

 יימ יד ,טסנוק יד טלכעקעג ןעמ טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא

 ...םזילַאקידַאר טימ טריטעקָאק לסיּבַא ןוא עיפַאזָאל
 יד טא סָאװ ,ןעוועג זיא ייּברעד עטסקידריוװקרעמ סָאד ןוא

 ןיא .םענזיאניא רָאנ ,רעדנוזַאּב ןעגנַאכעג טשינ ןענעז ןכַאז עלַא
 ףיוא יו ,נינעק םעד ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ ואוו ,ןזיירק עּבלעז יד
 רערענַאיצקַאער רערעטפניפ רעד ףיוא ןוא טָאג ןופ ןטלַאזעג םעד
 ,!פרַאװמוא טשינ רָאט ןעמ סאו ,גנונדרָא ןַא ףיוא יו ,םעטסיס
 יָאמ יר ןופ ןעקנַאדעג עלַאקירַאר יד טימ טעוועטרילפענ ןעמ טָאה
 ןֹּבָאה עכלעוו ,רעקנעד ןוא רעלעטשטפירש עשיזיוצנַארפ ענרעד
 | | ...עיצולַאװער רעד רַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ

 רעלַאסרעװ םניא רָאנ טשינ ןעווענ ןַאד סָאד זיא ױזַא ןוא
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 יד ענירעטַאקעי ;ףיוה ןכעלרעזייק ןשיסור םניא ךיוא רָאנ ,ףיוה

 ףעטססעלקערש רעד ןיא םירעיוּפ ןענַאלימ ןטלַאהעג טָאה עסיורג

 ןענַאילימ ןּבענעגסיוא עטּבילעג עריא ףיוא טָאה יז ,יירעפַאלקש

 ןוא ,ןסַאמ עמירַא יד ייּב ןעמונעגוצ טָאה יז סָאװ ,ןענַאילימ ןוא

 ןוא םזילַאקידַאר טימ טעוועטרילפענ יז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 : | . ..ןריעטלָאװ טימ ןּבירשעגנרעּביא ךיז

 ןוא ,עדָאמ רעד ןיא קרַאטש רעייז ןעוועג ןַאד זיא ריעטלָאװ

 ,ךַאז אזא ןענינרַאפ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה עיטַארקַאטסירַא יד

 יָאטסירַא ןשידנעלסיוא ןַא ייּב ןיא ,עדָאמ רעד ןופ ןײטשּפָא יו

 -םָאק ענדָאמ ַאזַא ןכַאמ וצ טכער ןעוועג רעּבירעד טסַאנ ןשיטַארק
 עסערטעמ סגינעק ןטימ ץלַא ןופ רעירפ ןענעקַאּב ךיז יו ,עיצַאניּב

 -לָאװ רעקנעד ןוא רעלעטשטמירש } ןסיורג ןטימ --- ךָאנרעד ןוא

 | ...ריעט

 טיזיוו ןטימ ,ןטכילפ-טּפיוה ייווצ יד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ

 טָאה ,ןריעטלָאװ ייּב ךוזַאּב ןטימ ןוא ירַאּבויד םַאדַאמ רעד ייּב
 . סָאװ ,רעלעּבזדַארַאקסָאמ יד ףיוא ןייג ןּביוהעגנָא ןעזרעפ ףַאהנ
 .ןיוש ןיא ןַאד ןוא ,ערעּפָא רעד ןיא טעוװַארּפעג טּפָא טָאה ןעמ

 -עגנָא יד טימ ןענעקַאּב וצ ךיז געוו רעד יירפ ןרָאװעג םיא דַאפ

 ...ףיוה רעלַאסרעװ םנופ טייל עטסנעעז

 ןעוועג .טענַאוטנַא .ירַאמ } זיא רעלעּבידַארַאקסַאמ ענעי ףיוא

 ,טריקסַאמרַאפ ןייז וצ טַאהעג) ביל רעייז טָאה יז ;טסאנ רעטּפָא ןַא

 ,טָאה ,,יוִזַא ןּביולרעד טנַאקעג טשינ ךיז טָאה יז סָאװ ,ןכַאז לייוו

 וי ...עקסַאמ יַא רעטנוא ןּביולרעד טנַאקעג ַאי ךיז יִז

 יא סָאװ ,םעד רעּביא ?ייוו ,ףיורעד תוּכיס טַאהעג טָאה יז

 עלַא יז ןיא ,טבַאנ ערעי קַאמשעג ױזַא ןפָאלשעג קידנעטש זיא ןַאמ

 דַאּב רעקרַאטש ַא ןוא טקירירפַאּב טשינ .ןוא טציירעצ ןעוועג לָאמ

 .טָאה יז ;ןַאמ ַא ןופ טײקטנָאנ יד ןכוז וצ ןבירטענ יז טָאה רעג

 ןעילוטוצ 'ךיז טלָאװעג טָאה יז ,ןעמענמורַא יז לָאז ןעמ טלָאװעג

 סָאװ ,ןּפיל רָאּפ א ןופ שוק םעד ןליפ טלָאוװעג טָאה יז ,ןצימע .ֹוצ

 ',רעגַאב ןכעלטפַאשנדייל ,ןקרַאטש ַא םיוא ןקירד סָאװ ,ןֶא ןדניצ

 ,ןעלטרעצ םענעי לָאז יז ןוא ןעלטרעצ יז לָאז ןעמ טלָאװענ טָאה יז

 םָאװ ,ליפענ םעד רַאֿפ געווסיוא לקיטש א שטָאכ טכוזענ טָאה יז

 ןעניפעג טנַאקעג יז טָאה סָאד ןוא .ןעוו טזָאלעג טשינ יז טָאה
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 סננינעגחַאפ עכלעזַא ךיז יז טָאה שרעדנַא ,עקסַאמ א רעטנוא זיולּב

 ...ןענינרַאפ טנַאקעג טשינ

 -ַאוטנַא ירַאמ ואוו ,רעלעב-רַארַאקטַאמ ענעי ןופ םענייא ףיוא

 ,םעד ןיא ןצנַאגניא קידנסעגרַאפ ,ןייגליואו טזָאלעג ךיז טָאה טענ

 -ָארכ ןוא קַאמשענ ץנַאג םייה רעד ןיא טציא טפַאלש ןַאמ ריא זַא

 .ןעזרעפ עד לעסקע ףַארג רעננוי רעד ןעוועג ךיוא זיא ,טעּפ

 טשינ ךיוא רע זיא ,לַאּב ןֿפיוא רענעמ ערעדנַא יד יו טקנוּפ

 יד זיולּב ןּבָאה סעקסַאמ ןגָארטעג ?לייו ,טריקסַאמרַאֿפ ןעוועג

 -ַאֹּב עטנַאלַאג ענייז ןוא רוניפ עכיוה ןייז ,טייקנייש ןייז .ןעיורפ

 רע ;ןפרָאוװעג ןניוא יד ןיא קרַאטש ןעמעלַא ךיז ןּבָאה ןעננומענ

 עלַא טימ יו רעמ ןוא ,טייקמַאזקרעמפיוא ךס  ַא ןגיוצענ טָאה
 ...ןצנַאט ןייז טימ ןעמונעגסיוא רע טָאה ןכַאז ערעדנַא

 -ַאֹוטנַא ירַאמ ןוא ,םעד ןופ ןלָאװקעגנָא רָאנ ןּבָאה ןעמַאד יד
 יד ןעוועג ריֹא ייּב זיא טונ ןצנַאט ?ייוו ,טקיצטנַא ןעוועג זיא טענ

 ןענעז תולעמ ערעדנַא .ןגנָאמרַאפ ןָאק ןַאמ ַא סָאװ ,הלעמ עטסערג

 ןרָאװעג רעטעּפש זיא יז ןעוו ןוא ,קיטכיו טשינ ןעוועג ריא ייּב

 -נוא עלַאינַאמערעצ יד ףיוא יז טָאה ,ךיירסנַארפ ןֹופ ןיגינעק יד

 סָאװ ,רענעמ עכלעזַא זיולּב ןדַאלעגנייא ףיוה ןיא ןעננוטלַאהרעט

 ןעוו זַא ,טייוו יֹוזַא ןעגנַאנעג םעד ןיא זיא יז ,ןצנַאט טונ ןענָאק

 -נייא ףרַאד ןעמ זַא ,ןנָאז לָאמַא ריא טנעלפ רעט-16 רעד םיאול

 ,טַאמָאלּפיד ןשידנעלפיוא םענעי רעדָא םעד ןיירַא ףיוה ןיא ןדַאל
 .טרעדנואוורַאפ טקוקעגנָא םיא יז טָאה

 טשינ ךָאד זיא רע -- .טנערפעג יז טָאה --- ?פָאװ צי ---

 ...רעצנעט רעטוג ןייק

 -- ,טרעפטנעעג ןַאד גינעק רעד ריא טָאה --- ,ױזַא בוא ---

 רעד ךָאד ןיּב ךיא לייוו ,ןדַאלנייא טשינ יארוא ךימ ךָאד וטספרַאד

 ...רעצנעט רעטסנרע

 -ענסיוא טנַאקעג טענַאוטנַא ירַאמ ייּב ןעמ טָאה ןצנאט טימ

 "וו יױזַא ןוא ,תולעמ עקיטכיו תמא ,ערעדנַא טימ יו רעמ ןעמ

 -עד זיא ,טצנַאטענ ןייש רעייז טָאה ףַארג רעשידעווש רעננוי רעד

 ןםיוא ריא זיא רע סָאװ ,ןעוועג טשינ רעדנואוו ןייק רָאג רעּביר

 ..ןלעפעג קרַאטש ױזַא לַאב-דַארַאקפַאמ
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 רענייא ייּב טגערפעג קירעגיינ יז טָאה --- ?רע זיא רעוו ---

 יי יי .ןעמַאד-ףיוה עריא ןופ

 טָאה -- .ןרעווש ןופ טמוק רע ,ןעזרעפ ףַארג זיא סָאד ---

 | .טרעפטנעעג עמַאד-ףיוה יד ריא

 ,ןיילַא רענייא ןענאטשעג זיא ןעזרעפ ןעוו ,טנעמָאמ א ןיא;

 ַא ןעגנַאגענוצ גטילצולּפ רָאנ םיא וצ זיא ,טסעג יד קידנטכַארטַאּב

 טימ ןעוועטרילפ ןּביוהעגנָא טָאה ןוא עקסַאמ ַא רעטנוא עמַאד

 ןנייטש לָאז טייקירעגיינ ןייז זַא ,ױזַא טרערעג םיא וצ טָאה יז ;םיא

 ןױזַא ןטלַאהעג םיא טימ ךיז טָאה יז ןוא רעכעה ןוא רעכעה ץְלַא

 ...עטנַאקַאב עטלא ןַא ענייז ןעוועג טלָאװ יז יו טקנופ

 ךָאנ ןפורעגסיורַא ריא ייּב טָאה טײקנטלַאהעגקירוצ ןייז
 ןרָאװעג זיא יז ןוא ,ןריסערעטניארַאֿפ וצ םיא גנַאלרַאפ ןרעסערג ַא

 - ...ןעננומענַאּב עריא ןיא רעטסיירה ךָאנ

 עמַאד יד רעוו ןסיוו וצ קירעניינ רעייז ןעוועג זיא ףַארג רעד

 טָאה יז ןוא ,ןגָאזסיױא טלָאװעג טשינ סָאד םיא טָאה יז רעּבָא ,זיא

 סָאװ ,עקטעקָאק עטינעג ַא יװ ,ןגיוצעגנָא רעמ ןוא רעמ ץלַא .םיא

 ...ךַאפ ריא ןיא ןירעטסיימ .ַא זיא
 יז ןּבָאה סע ;?דער ַא ןרָאװעג ייווצ יד םורַא זיא לָאמַא טימ

 פָארג רעד ןיוש טָאה ןַאד ןוא ,ןעמאד-ףיוה ךס ַא טלגנירעגמורא

 יאדוא זומ עקסַאמ רעד רעטנוא עמַאד יד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ןעזרעפ

 ...ץַאלַאּפ ןכעלנינעק םנופ ןיסעצנירּפ ַא ןייז

 עמַאד יד רעּבָא ,רענעטלַאהענקירוצ ךָאנ ןרָאװענ רע זיא

 טי'רדענ ץלַא ךיז ;רעטפיירד ךָאנ ןרָאװעג זיא עקסַאמ רעד רעטנוא

 טכַאלעג ןּבָאה םורַא עלַא ןוא ,םיא טימ טעוועטרילפעג ,םיא םורַא
 --ַאפ ַא יו טייטש ףַארג רעשידעווש רעגנוי רעד סָאװ ,םעד ןופ

 לָאמַא טימ ןוא ,ןָאט לָאז רע סָאװ ,טשינ טסייו ןוא רענעדַאלפ

 עקסַאמ יד רעטנורַא םענ ַא ןּבעגעג עמַאד עטלעטשרַאֿפ יד טָאה

 -שַארהעביא ןַא ןייטש ןּבילּבעג ןעזרעפ זיא ןַאד ןוא ,םינּפ םנופ

 ירַאמ יו ,ערעדנַא ןייק טשינ ןענַאטשעג זיא םיא רַאפ לייוו ,רעט

 ...ךיירקנַאהפ ןופ ןיגינעק עקיטפנוקוצ יד ,ןיילַא טענַאוטנא

 ,טפַאשטנַאקַאב עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 .רעטייוו ןעננאגעג ןיוש סָאד זיא םעדכָאנ ןוא

 רעייז םייהַא .ןעמוקעג ןעזרעפ הַארנ ןיא טכַאנ רענעי ןוא

6 



 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ;טשימעצ יװ ןעוועג זיא וע .טעּמש

 עענַאג יד םיא טָאה ןגיוא יד רַאפ ןוא ,שינעגעגַאּב דעד ןופ ןרעלק
 ..טענַאוטנַא ירַאמ רענייש רעד ןופ טלַאטשעג יד ?ּבעוושענ טייצ

 םָאוו ,טונימ רעטשירע רעד ןופ ריא ןיא טּבילרַאפ ךיז טָאה רע

 "ָאמ ךיוא ךיז טָאה םיא ןיא יז ןוא ,ןעזרעד םינּב ריא טָאה רע

 ...טביל

 ןעערט וצ ךיז ןטייהנגעלעג ךָאנ טכוזעג ןיוש ןעזרעפ טָאה ןַאד

 ,זמרַאו טפרַאדעג טשינ גנַאל טָאה רע ןֹוא ,טענַאוטנַא ירַאמ ס'מ

 ,ףיוה רעלַאסרעװ םניא ןעמוק וצ ןדָאלעגנייא םיֹא טָאה ןײלַא יז

 ןּביוהעגנָא םיא יז טָאה ,רעשימייה ןרָאװעג טרָאד זיא רע ןעוו ןוא

 / .,ןרעמיצ עריא ןיא ןעמענביוא

 ,1744 רָאי ןופ םישדח רָאּפ עטשרע יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 טיוצ רעצרוק ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא רשפא ןַאד טלָאװ עּביל יד

 עטסנרע טכַארּבעג יאהוַא טלָאװ קָאװ ,גנוטכיר ַאזַא ןיא קעװַא

 עטשירע יד ןעוועג סָאד זיא טענַאוטנַא ירַאֿמ ייּב לייוו ,ןטַאטלוזער
 ,ךאז 8 ןעשעג זיא גנילצולּפ רעּבָא .עּביל עקרַאטש ןוא עסיורנ

 ..ףיוה רעלַאסרעװ םניא ןּבעל סָאד טרעדורעצ ןצנַאגניא טָאה סָאװ

* 
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 ןעטלַא רעד .;ּביֹוהעגננָא סָאד ךיז טָאה ?ירּפַא ןט-2/ םעד

 טכַארּברַאפ טרָאד טָאה רע ;ןָאנַאירט ןיא ןעווענ ןַאד זיא גינעק

 טשיג םיא לָאז רענייק ידֹּכ ,עסערטעמ ןייז טימ ץַאלַאפ ַא ןיא

 ןוא קנַארק ןרָאוװעג רע ןזיא לָאמַא טימ ןוא .עּביל ןייז ןיא ןרעטש

 ןפרָאוװעג םיא טָאה סע .טעּב ןיא ןגיײלקעװַא טזומעג םיא טָאה ןעמ

 -ּפָאק עכעלקערש ןופ ןטילעג טָאה רע ןוא טלעס ןיא ןוא ץיה ןיא

 | - .ןגָאטייװ

 רעקנַארק ַא ןגיל לאז גינעק רעד זַא ,טסַאּפעג טשינ טָאה סע

 ,עסערטעמ ןייז טימ ןרָאפ טּפָא טגעלפ רע ןיהואוו ,ןָאנַאירט ןיא

 רעלַאסרעװ .םניא טכארּבעג רעטעּפש גָאט ַא טימ םיא ןעמ טָאה
 ןיא סָאד זַא ,טלעטשעגטסעפ ןּבָאה םיריוטקָאד יד ןוא ץַאלַאּפ
 יע . : .ןסָאט

 -קנַארק ַאזַא זיא רָאי קיצכעז ןוא ריפ ןופ ןַאמ ןטלַא ןַא רַאפ
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 ןייק ןּבָאה טנַאקעג טשינ טָאה ןעמ .רַאפעג עסיורג ַא ןעוועג טייה
 | | ..ןבעל ןּביילּב טעװ רע זַא ,גנונפָאה

 ענעי ןיא זַא ,ןענָאמרעד וצ קירעּביא ןייז טשינ טעוװ ייּברעד
 ,רַאפעג ערעסערג ַא ךס ַא ןעוועג טיײהקנַארק"ןקָאּפ יד זיא ןטייצ
 ,דניק ַא ןקָאּפ ןלעטש ןופ ןטלַאהעג טשינ ךָאנ טָאה ןעמ ,טציא יו
 -עז קלאפ ןשיווצ ;טייהקנַארק רעד ןופ ןטיהרַאפ וצ רעטעּפש ידּכ
 טָאה ןעמ ןוא רעלוּפָאּפ ןעוועג טשינ ןעגנוצירפשנייא עכלעזַא ןעג
 עזייּב טימ ןדנוּברַאפ זיא סָאװ ,ךַאז ַא ףיוא יו ,ףיורעד טקוקעג
 אנירעטאקעי ןיא דנַאלסור יו הנידמ עסיורג ַאזַא ןיא ;רעטסייג
 ,ןקָאּפ ןלעטש טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג עסיורג יד
 רַאפעג ןייק ָאטשינ םעד ןיא ןיא'ס זַא ,קלָאפ םעד ןזייוו וצ ידּכ
 יד ןשיווצ ,דנַאל ןצנַאנ ןרעּביא ןריציטקַארּפ סָאד לָאז ןעמ ןַא ןוא
 -וד עשינַאברוּב יד ןיא טייצ רענעי ןופ סעיטסַאניד עכעלגינעק
 -ענ טשינ טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד ןעוועג לַאסרעװ ןיא עיטסַאנ
 -עג טימרעד ןוא ןקָאּפ ןלעטש ןוָאל ךיז יו ,ךַאז ַאזַא ןופ ןטלַאח
 טיײהקנַארק-ןקָאּפ יד זיא רַאפרעד ןוא ,קלָאפ םעד ?יּפשייּב ַא ןּבעג
 דנַאל ןיא ןענעז סע ןוא ןעוועג טיײרּפשירַאפ רעייז ךיירקנַארפ ןיא
 ,רעמינּפ עטלּפוטשענ טימ ןשטנעמ ךס ַא רעייז ןעוועג

 רעייז ןוא עקידנקעטשנָא ןַא רעייז זיא טײהקנַארק-ןקָאּפ יד
 ןעמ סָאװ ,טשינ רעדנואוו ןייק רעּבירעד זיא'ס ןוא ,עכעלרעפעג א
 ןעוו ,ןקָארשרעד קראטש ױזַא ףיוה רעלַאסרעװ םעד ןיא ךיז טָאה
 טזַא טָאה רעט-19 רעד סיאול זַא ,ןרָאװעג טלעטשענטסעפ זיא סע

 | .טייהקנַארק
 רָאנ ,טנָאנ ןיא ףוס ןייז רָאנ טשינ זַא ,טניימעג טָאה סָאד

 -נַא ךס ַא ןֹופ סנבעל יד רַאפעג ןיא טלעטשעג ךיוא ןרעוו סע זַא
 ךיז ןסַאּפ טשינ ןשטנעמ עטנַאנ יד רַאפ טעװ סע ;ףיוה ןיא ערעד
 -ּפִא ךיז ןּבָאה ארומ ןלעוו ייז רעדָא ,גינעק םעד ןופ ןרעדנוזוצּפָא
 .;..םיא ןופ ןקעטשנָא ךיוא ךיז ייז ןלעװ ןַאד ןוא ,ןרעדנוזוצ

 ףניפ ןוא םיריוטקָאד סקעז ייז ןשיווצ ןוא ,ןשטנעמ ןצרעפ
 -ןק וצ ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג טייצ עצנַאג יד ןענעז ,ןגרוריכ
 רעּבָא ,ןצרעמש ענייז ןרעטכיילרַאפ ןוא גינעק ןטלַא םעד ןריר
 -עג ךעלקערש טָאה רעט-15 רעד סיאול ,טסיזמוא ןעוועג זיא סָאד
 ...טנָאנ ןיוש זיא ףוס ןייז זַאו ,טסואוועג טָאה רע ןוא ןטיל
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 -ער טשינ ןוא ,סעדווירק עלַא ןסעגרַאפ ןּבָאה רעטכעט ענייז

 יב ןסעזעג געט עצנַאג ייז ןענעז ,רַאפעג רעד טימ ךיז קידנענעכ

 -ויד םַאדַאמ ןסעזעג טעּב ןייז ייּב זיא ןטנוװַא יד ןיא ןוא ,טעּב ןייַז

 טוג טָאה יז לייוו ,טנייוועג יז טָאה ,םיא ףיוא קידנקוק ןוא ,ירָאּב

 טשינ ךיז טקידנע טיוט ןייז טימ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןוא טסואוועג

 ןליפש טשינ רעמ טעוװ יז ןוא עריא ךיוא רָאנ ,טפַאשרעה ןייז רָאנ

 ...טציא זיּב טליּפשעג טָאה יז יוװ ,עלָאר עסיורג ַאזַא

 יז ;עסערטעמ רעד ,ןצרַאה ןפיוא רעווש ןעוועגנ ריא זיא סע

 ירַאמ טעװ טציא זַא ,םעד ןיא טלפייווצעג טשינ רָאה ַא וליפא טָאה

 ,ןייז וצ ףרַאדַאּב סע יו יױזַא ריא טימ ןענעכערּפָא ךיז טענַאוטנַא

 ןצנַאג ןרעּביא לייוו ,ןצישַאּב טשינ רעמ ןיוש יז טעו רענייק ןוא

 םעד טנייפ טָאה ןעמ יו יױוַא טקנוּפ ,טנייפ יז ןעמ טָאה דנַאפ

 ןיא יז סָאװ ,טימרעד ןּברק ַא טכַאהּבענ יז טָאה .,גינעק ןטלא

 ךיא רַאֿפ ןיא סָאד ןוא .טעּב ןייז ייּב ןסעזעג טכַאנ ףיוא טכַאנ

 ,רעמיצ םעד ןיא לייוו ,ןּברק רעסיורג א רעייז ןעוועג עקַאט רשפא
 -עג טפול יד זיא ,רעקנַארק א ןנעלעג זיא גינעק רעטלַא רעד ואוז

 טָאה סע ;ןרעװו טקיטשרעד טנַאקעג טָאה ןעמ זַא ,ערעווש אזא ןעוו

 םעטָא םעד טָאה ןעמ ןַא ,קנַאטשעג אזַא ןגָארטעג גינעק םנופ ךיז
 ...ןּפַאכ טנָאקעג טשינ

 ףיוא קנַארק ןגעלענ ןיא גינעק רעד סָאװ ,טייצ רעד רַאפ

 -טע ןוא םיא ןופ טקעטשעגנָא ךיז ןשטנעמ קיצפופ ַא ןּבָאה ,ןקָאּפ
 טײהקנַארק ןייז טימ טָאה רע .ןּברָאטשעג ןענעז ייז ןופ/ עכעל

 קורדנייא רעד ...קנַאטשעג ןוא ארומ ,טיוט ךיז םורַא טיירּפשרַאפ

 םעד רַאפ ,דניז ענייז עלַא רַאפ רע טלָאצַאּב טציא זַא ,ןעוועג זיא
 זַא ןוא ,טריפעג טָאה רע סָאװ ,ןּבעל םענעסאלענפיוא ךעלקערש

 ןייז ןופ געט עטצעל יד ןיא זַא ,טלָאװעג ױזַא טָאה לַאזקיש רעד

 ענייז ךיוא רָאנ ,קלָאפ עטקירדרעטנוא סָאד רָאנ טשינ לָאז ןּבעל
 ...טיוט ןייז ףיוא ןקוקסורַא ןלָאז ןשטנעמ עטנַאנ

 ןיא ןעמוקעגניירַא טשינ רענייק זיא ןרונש ןוא ןיז יד ןופ

 ףיוא יו רעמ ןוא ,ןנעלעג זיא רעקנַארק רעד ואוו ,רעמיצ םעד

 -ניורק םעד ףיוא ןּבעג גנוטכַא טפרַאדעג ןעמ טָאה ערעדנַא עלַא

 טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,טענַאוטנַא יראמס ףיוא ןוא סיאול ץנירּפ
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 םעד ןענעשרי ךָאד ןפרַאד ייז ?ייוו ,טייהקנַארק רעד ןופ ןקעטשנָא

 עי יי יי : ...ןָארט
 -רַאפ רעסיורג א ןיא ןעוועג םעד רעּביא טענַאוטנַא ירַאמ זיא

 ןוא טייקיטומסיורג ןזייוו טלָאװשג יז טָאה טייז ןייא ןופ ;טייהננעל

 רעד ןופ ,רעטכעט ענייז יוו טקנוּפ גינעק ןטלַא ןפיוא ןסַאּפפיױא

 ןעוו לייוו ,ןלעטשוצנייא טַאהעג ארומ יז טָאה רעּבֶא טייז רערעדנַא
 "עג ןיא ןעוועג ךָאד יז טלָאװ ,םיא וצ ןעמוקעגניירַא ָאי טלָאװ יז

 | ...טייהקנַארק רעד ןופ ןקעטשוצנָא ךיז רַאפ

 רעד ,רע ןוא ,הצע ןַא ךָאנ ןיסרעמ וצ טעדנעוועג ךיז יז טָאה

 טָאה ,רָאדַאסַאּבמַא רעשיכיירטסע רענעבירטעגכרוד ןוא רעגולק

 שינעּביולרעד ַא ךָאנ נינעק םוצ ןדנעוו ךיז לָאז יז זַא ,ןטַארעג ריא

 .רעמיצ ןיא םיא וצ ןעמוקוצניירַא

 ןליצ ייווצ ןפערט טעוו ---- ,טכַארטעג יסרעמ טָאה --- ,סָאד,,

 יד זַא ,ןלעוו טשינ ךָאד טעװ רעט-15 רעד סיאול ;לָאמ ןייא טימ

 רעד ןופ ןקעטשנָא ךיז לָאז ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק עקיטפנוקוצ

 ןַאד ןוא ,ןּבעג טשינ שינעּבױלרעד ַאזַא ריא רע טעוװ ,טיײהקנַארק

 ןזיועגסױהַא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ױזַא ןעמוקסיוא טעוו

 ."טלעטשעננייא טשינרָאנ ךָאד ןוא טייקיטומסיורג

 .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא
 -נַארק .ַא ןגעלעג זיא רעט-15 רעד סיאול סָאװ ,טייצ עצנַאג יד

 ,םעגירטניא טבעוועג ףיוה ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא ךיז ןּבָאה ,רעק

 סָאװ ,םעד קנַאה א ערעירַאק ַא טכַאמעג ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד

 -עז ,ירָאבויד םַאדַאמ רעד ןופ ןניוא יד ןיא ןח ןענופעג ןּבָאה ייז

 ,טסואוועג ןּבָאה ייז לייו ,ּפעק ענעגיוּבעג טימ ןעגנַאנענמורַא ןענ

 -עגרעטנורַא ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןוא ,ףוס רעייז טמוק טציא זַא

 -טעמ רעד ייּב ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד רעּביא הלודג רעייז ןופ ןלַאפ

 זא ,טפָאהעג ןּבָאה ,ןניוא יד ןיא ןח ןייק ןענופעג טשינ עסער

 .ןגייטש ןּביױהנָא רעדיוו ייז ןלעוו טציא
 סעקילק ןוא סעּפורג יילרענדישרַאפ טלמוטעג ךיז ןּבָאה סע

 ןקַאמשעג ַא ףיוא ןייצ יד טפרַאשענ ךיז טָאה .רענייא רעדעי ןוא

 ןייז .רעכיז טעוװ סָאד זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה'מ ןוא ,ןסיב
 -ַאכ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,גינעק א ייּב ןגירקוצניירַא רעווש טשינ

 .-טכייל ױזַא זיא סָאװ ,ןיגינעק ַא ייּב ןוא ןיהַא ןענַאד ןופ העטקַאה
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 ןיא טשינ ריא טגיל גָאט ןטוג א ןּבעל יו ךַאז רעדנַא ןייק זַא ,קיניז
 : ' ...ןעניז

 -?פייווצרַאפ א ןעגנַאגעגמורַא זיא סיאול ץנירּפניורק רעד ןוא
 -ענ קרַאטש ױזַא ךיז טָאה רע סָאװ ראפרעד טשינ אקוד ןוא .רעט
 ,רַאפרעד רָאנ ,ןדייז ןייז ןופ ףוס ןטנָאנ םעד ןצרַאה םוצ ןעמונ
 ןאוא ןופ ןֹוז רעד ,רָאדָאיפ רעקיניזכַאװש רעד יווװ טקנוּפ סָאװ
 וצ טאהעג ארומ ןוא ןָארט ןרַאפ ןקָארשעג ךיז רע טָאה .,ינזָארג

 .ייגינעק א ןרעוו

 רעד ןופ טייקרעווש יד יוו טקנוּפ ױזַא רעטציא ליפ ךיא ---
 .טנַאזעג רע טָאה --- ,רימ ףיוא ןלַאפעגּפָארַא טלָאװ טלעוו רעצנַאג

 -עג טלַא רָאי קיצנַאװצ יוװ רעמ טשינ ןצנַאגניא ןַאד ןיא רע
 יז ןּבָאה .רעגניי רָאי ןייא טימ --- טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ,ןעוו
 רעד וצ רעּבָא ,טַאהעג ארומ עדייּב ייז ןּבָאה ,טרעטיצענ עדייּב
 !עמוקענוצ ךיוא זיא ,טליפענ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,ארומ
 -ןל .ןיגינעק א ןרעוו יז טעוװ דלַאּב סָאװ ,ץלָאטש ןופ ליפעג רעד
 םיא טָאה ןָארט רעד ;טליפעג טשינ ץלָאטש ַאזַא טָאה רעדיוו סיא
 ,ףושּכ ןייק טָאהעג טשינ םיא רַאפ טָאה ןיורק יד ,טציירעג טשינ
 טלָאװ רע ןעו ,רעסעּב ךס ַא טליפעג רעכיז ךיז טלָאװ רע ןוא
 | | .נינעק ןייק ןרעוו טפרַאדעג טשינ

 -עג טשינ ןייֵלַא טייל-ףיוה יד ןּבָאה טייקטלמוטעצ רעייז ןיא
 ףוס םוצ דנַאל ןופ גנורעקלעמַאּב יד ןטיירגוצ ןלָאז ייז יצ טסואוו
 רעד ןוא ?ייוורעד גייווש ַא ןכַאמ ןלָאז ייז רעדָא ,גינעק ןטלַא םנופ
 טָאה ןעמ .גנילצולּפ ןעמוקעג זיא טיוט רעד זַא ,ןייז לָאז קורדנייא
 טָאה ןעמ ןוא ןעגנוטַארַאּב ןטלַאהענּפָא טייחרעליטש םעד ןגעוו
 -וןיילק ַאזַא וליפא ,ןָאט לָאז ןעמ סָאװ ,ןסילשַאב טנַאקעג טשינ
 טימ לָאז רע ,ןקנַארק םוצ חלנ ַא ןעגנערּכ אי לָאז ןעמ יצ טייק
 -ענ טָאה ןעמ ;ןסילשַאּב טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ,יוריו ןגָאז םיא

 ןיא ןעקנוטעגנייא זיא רעכלעוו ,רעט-19 רעד סיאול זַא ,טקנעד
 יוזַא ךיז ןעמ טָאה .ןייז הדותמ ךיז ןלעוו טשינ רָאג טעוװ ,דניז
 -עגסיוא טָאה ןיילַא גינעק רעד זיּב םעד רעּביא טרעּפמַאעג גנַאל
 .ןכעלטסיינ ַא ןעננערּב םיא וצ לָאז ןעמ זא ,גנַאלרַאפ םעד טקירד

 ןיוש טסייוו ןיילַא גינעק רעד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא םעד ןופ
 עכעלטסזיה ןייק טימ רֹע טָאה רעירפ .טנָאנ זיא ףוס ןייז זא ,ךיוא
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 ךָאי קיצרעפ ןוא טכַא ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא ,ןָאט וצ טָאהעג טשינ

 .ירניו עגייז ףיוא ןעווענ הדותמ טשינ חלנ ןייק רַאפ ךיז רע טָאה

 רעד ןופ  םנגינעגרַאֿפ יד ןיא טייצ עצנַאג יד ןָאטרַאפ

 - ע ג ע י ןגעװ טכַארטעג טשינ לָאמניס רע טָאה ,טלעװ

 טימ ,רעטליופעצ א ןגעלעג זיא רע ןעוו ,רעּבָא טשיײא .ט 5 ע װ

 טיוט םעד טליפעג ןיוש טָאה ןוא ,סנלָאװשעג ַא ,םינּפ טיור 8

 רַאפ דניז ענייז ףיוא ןייז הדותמ טלָאװעג ךיז רע טָאה ,ךיז ןּבעל

 ' - ..חלנ ַא
 ,רענעי רעּבָא ,לַאנידרַאק םעד ןעננערּב טפרַאדעג טָאה ןעמ

 טלעטשעג טָאה ,רָאי קיצכַא ןוא יירד ןופ ךרַאידטַאּפ רעטלַא ןַא

 ,ןזייװַאּב גינעק רעטלַא רעד ףרַאד ץלַא ןופ רעירפ זַא ,גנידַאּב ַא

 זיולּב סָאד רע ןָאק ןזייװַאּב ןוא ,דניז ענייז ףיוא חטרח טָאה רע זַא

 םַאדַאמ יד ,ענייז עסערטעמ יד ןּביירטסױרַא טעװ רע ןעוו ,ןַאד

 = יה ...ירַאּבויד

 !ןעמוק טשינ םיא וצ לַאנידרַאק רעד ןָאק שרעדנַא

 םַאדַאמ רעד ןסייח וצ רעווש ןעוועג 1ט-18 םעד סיאול זיא סע

 .ןעמוק טשינ קירוצ לָאמנייק רעמ ןוא ףיוה ןופ ןיינקעווַא ירָאבויד

 קידנפורוצ ןוא ,טַאהענ טשינ הרירּב רעדנַא ןייק רעּבָא טָאה רע

 :טגָאזעג ריא רע טָאה ,טעּב םוצ יז

 !ןדייש ךיז ןזומ רימ ,ערעייט ---

 רעּביא טשינ רעכיז ןוא ,טנייוועג טָאה ירַאּבויד םַאדַאמ יד |

 ,םעד רעּביא רָאנ ,טַאהעג ביל גינעק ןטלַא םעד טָאה יז סָאװ ,םעד

 יז .הלודג ריא ןופ ףוס רעד זיא סָאד זַא ,טסואוועג טָאה יז סָאװ

 ןופ קעװַא ליטש זיא יז ןוא ןפלעה טנָאקעג טשינ רעּבָא ךיז טָאה

 ןיגינעק יד ןעוועג שיטקַאפ זיא יז ואוו ,ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םעד

 טעוו רעקנַארק רעד זַא ,טפָאהעג טָאה יז .דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע

 רעדיוו טעװ ןוא קירוצ ןעמוק יז טעוװ ןַאד ןוא ןרעוו טנוזעג ךָאנ

 הלשממ ריא ;ןעמוקעג טשינ קירוצ רעמ ןיוש זיא יז רעּבָא .ןשרעה-

 טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש רָאי ןצניינ טימ ןוא ,טסידנעעג ןעוועג זיא

 ףיוא ּפָאק םעד טקַאהענּפָא ריא ןעמ טָאה ,עיצולָאװער רעד ןופ

 ןרחּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעזעג ןעמ טָאה ןַאד טשרע ןוא ,עניטאיליג רעד

 -כָאט ראי עכעלטע טָאה עכלעוו ,''יורפ עקרַאטש ,, יד ןעוועג זיא סע

 -לעוו ,ןעיורפ ערעדנַא עלַא .ךיירסנַארפ רעּביא טשרעהעג דנַאנַא
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 רָאליג רעד ןופ רעפעמ ןרעטנוא ּפעק יד ןרָאלרַאפ ןַאד ןּבָאה עכ
 טָאה עכלעוו ,עקיצנייא יד ןוא ,קיטומ ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה ,עניט
 -ַאמ יד ןעוועג זיא ,ןגירשעג ןוא ןטלַאוװעג טכַאמעג ןוא טנייוועג

 ּפָאק ריא טגיײלעגפױרַא טָאהעג ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ;ירַאּבויד םַאד
 :טעשטיווקעג שירעטסיה יז טָאה ,עניטָאיליג רעד ףיוא

 ..!טונימ ןייא ךָאנ שטָאכ ...!טונימ ןייא ךָאנ שטָאכ --

 סיאול זא ,ןסיוו טזָאלעג לָאנידרַאק ןטלַא םעד טָאה ןעמ ןעוו
 ןיא ,ירָאבויד םַאדַאמ יד טקישעגקעװַא ןיוש טָאה רעט-19 רעד
 -םיונוצ טָאה ןעמ .םיחלג עכעלטע ךָאנ טימ ףיוה ןיא ןעמוקעג רע
 ;טיילףיוה ןוא עכעלטסייג ןופ עיסעצַארּפ עצנַאג א טלעטשענ
 -נא עלא יד םיא ךָאנ ןוא לַאנידרַאק רעד ןעגנַאגעג זיא סיוארָאפ
 ןיא טכיל ןדנוצעגנָא ןא ןגָארטעג טָאה רענייא רעדעי ןוא ,ערעד
 ןעוועג ןענעז ,ץַאלַאּפ םנופ ּפערט יד ףיוא ,ןסיורד ןיא .טנַאה רעד
 -וקעגניירַא זיא לָאנידרַאק רעד ןעוו ןוא ,ןטַאדלַאס טלעטשעגסיוא
 ןענעז ,ןגעלעג זיא רעט-18 רעד סיאול ואוו ,רעמיצ םעד ןיא ןעמ
 ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןייטש ןּבילּבעג ,ףיוה םורַא ןוא ףיוה ןיא ,עלא
 ,םעטָא

 .טרַאװענ טָאה ןעמ

 .ןטונימ יד טלייצענ טָאה ןעמ

 ןיא ,טרָאד סָאװ ,םעד ןגעװו טכַארטעג טָאה רענייא רעדעי
 ,שטנעמ ַא ,דניז טימ לופ זיא סָאװ ,שטנעמ ַא טגיל ,רעמיצ םענעי
 ,סנגינעגרַאֿפ ףיוא ןבענעגקעווא סנייז ןּבעל עצנַאנ סָאד טָאה סָאװ
 ייקעג טשינ לָאמנייק ךיז ןֹוא ןעיורפ ףיוא תורצוא טעדנעוושרַאֿפ
 ןרייפ ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט סָאװ ,םעד ןגעוו טרעמ
 ןגיוּבעג ןעמעלַא ןוא ץלַא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ;טיונ ןוא רעננוה
 טָאה סע ןעוו ,ןַאד זיולּב ןניוּבעג ךיז ןוא ןליוו ןקראטש ןייז ראפ
 טציא ןוא --- .עסערטעמ ַא טימ ןעגנואיצַאּב ןגעוו טלדנַאהעג ךיז
 ,רענעלָאװשעג ַא ,רעטליופעצ ַא ,רענעלַאפעג ַא שטנעמ רעד טניל
 א רעביא טזָאל רע סָאװ ,םעד ןגעוו טשינ יאדוא טכַארט רע ןוא
 ?יוו ,ןֶָא טשינ םיא טייג סָאד ;ןיוש ךיז טלקַאוו סָאװ ,הכולמ
 ןליפא ןעמוק געמ םיא ךָאנ זַא ,?7ּכ םעד ןופ ךָאד טלַאה רע
 ןוא ,ךיז ןנעוו ךיוא טציא רע טכַארט לָאמעלַא יו טקנוּפ ;לוּבמ א

 דריק



 ירַאפ םיא לָאז טָאג זַא ,זיא ,דניצַא ?יוו רע סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 .דניז ענייז ןּבעג

 ?סָאװ בילוצ

 ...ןקידניז לָאמַא ךָאנ ןענַאק לָאז רע ידּכ ,םעד בילוצ יאדוַא

 טָאה ריס רענעּפָא רעד ךרוד ,קעווַא יױזַא זיא עלייוו עשפיה ַא

 יו ,ליטש רעד ןיא טעשטּפעש רעט-18 רעד סיאול יו ,ןעזעג ןעמ

 ,ךרַאירטַאּפ ןטלַא םעד רַאפ דניז ענייז ףיוא הדותמ ךיז זיא רע

 רענייא טשינ :טרָאװ ןדעי וצ םַאזקרעמפיוא ןייא ךיז טדעה סָאװ

 רעד סָאװ ,ןרעה וצ קשח ןקרַאטש ַא טַאהעג טָאה טייל-ףיוה יד ןופ

 -עווש ענייז ןגעוו לַאנידרַאק םעד טלייצרעד קינהחיבע-לעּב רעטלא

 -עג טשינ סָאד טָאה ,לַאנידרַאק ןרעפיוא ,רענייק רעּבָא ,דניז ער

 ןיוש טָאה ךרַאירטַאּפ רעטלַא רעד ןעוו ,רעטעּפש ןוא ,ןרעה טרָאט

 טעדנעוועג ךיז ןָאט ןכעלרעייפ א ןיא רע טָאה ,טרעהענסיוא ץלַא

 ;םלוע ןצנַאג םוצ

 ,ןגָאז ךייא לָאז ךיא רימ טסייח גינעק רעד ,ןרעה עניימ ---

 םיא לָאז רע ,דניז יד ןּבענרַאפ םיא לָאז רע טָאנ ייַּב טעּב רע זַא

 סָאװ ,ןּבעל ַאזַא טריפעג טציא זיּב טָאה רע סָאװרַאפ ןייז ?חומ

 טסייה רע .ערעדנַא רַאפ רעטסומ רעטכעלש ַא םֶלַא טנידעג טָאה

 טעװ ,ןּבעל סָאד ןעקנעש םיא טעוװ טָאנ ּביוא זַא ,ןגָאז ךיוא רימ

 רע ,םורפ ןייז טעוו רע ,ןָאט הבושּפ רעטייוו ןוא ןָא טציא ןופ רע

 .קלָאפ ןופ עגַאל יד ןרעסעּברַאפ וצ ןָאט סעפע ךיוא טעוו

 רעטלַא רעד ,ןרילרַאפ וצ סָאװ טַאהעג טשינ ןיוש טָאה רע

 טָאה ,טיוט ןטימ ךיז קידנעלגנַאר .טנַאזעגוצ טָאה רע ןוא ,גינעק

 סָאװ סָאד ןָאטעג טשינ קלָאפ ןרַאפ טָאה רע זַא ,טנַאמרעד ךיז רע

 ,גנולפייווצרַאפ םיורג ןופ טנעמָאמ ַא ןיא ,ןָאט טפרַאהעג טָאה רע

 טָאה ,עטלייצעג ןעוועג ןיוש ןענעז ןּבעל ןייז ןופ ןהעש יד ןעוו

 רע ןעמעוו ,ייווצ יד וצ ?דנייב ַא ןפרַאװוצוצ טנָאמרעד ךיז רע

 ןוא טָאג -- טַאהעג טשינ ןעניז ןיא לָאמנייק ראג רעירפ טָאה

 ' ...קְלאֿפ םָאד

 רעד סָאװ ,ןרעה טונ ןלָאז עלַא זַא ,טלָאװעג טָאה רע ןוא

 | .ןעמָאנ ןייז ןיא רעּביא טינ לאנידרַאק

 -עג ליטש םיא רע טָאה --- !לָאמַא ךָאנ רעּביא סָאד טגָאז ---

 .ןטעּב
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 רעטי15 רעד סיאול טָאה טכענ ןוא טכענ ןוא געט ןוא געט
 -ןעפ ַא ףיוא ןיא טייצ עצנַאג יד ןוא ,טיוס ןטימ טלגנַארעג ךיז
 ,ןמיס א ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טכיל ןדנוצעגנָא ןַא ןענַאטשעג רעטס
 | - ...ךָאנ טּבעל גינעק רעד ןַא

 ףיוה ןיא .ענעגיוצעגנַא-ךעלקערש ַא ןעוועג זיא גנומיטש יד
 ּטָאוװ ,טכיל םעד ףיוא טקוקעג לָאמעלַא ןעמ טָאה ףיוה םורַא ןוא
 ,טרַאװעג ןּבָאה ןשטנעמ ךס ַא ןוא ,רעטסנעפ ןפיוא טנערּבעג טָאה
 ..ןשעלסיוא ןיוש ךיז לָאז סע זַא

 טָאה סָאד ןוא ,ןשַאלעגסיױא טכיל סָאד ןעמ טָאה ךעלדנע ןוא
 ...ןּברָאטשעג זיא רעט-15 רעד סיאול זַא ,ןסייהעג

 ,1774 רָאי םניא ,יַאמ ןט-10 םעד סָאד זיא ןעשעג ןוא
 ןיא גינעק רעד זַא ,טעדלעמעג טָאה ןעמ יװ לענש ױזַא ןוא

 / :ןעיירשעגסיוא טרעהרעד דלַאּב ךיז ןּבָאה ,טיוט
 | !נינעק רעד לָאז ןּבעל ---
 ןַאמ רעד ,סיאול ץנירּפנױרק רעד זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד ןוא

 !ךיירקנַארפ ןופ גינעק רעד ןיוש ןיא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ
 ןעמ ;הלהב ַא ןרָאװעג ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םעד ןיא זיא דָלַאּב

 רעּפרעק ןטיוט ןייז ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא גינעק ןטיוט םעד ןָא םָאה
 ןוא טייל-ףיוה עלַא ןֹוא ,רקפה ףיוא יו ןזָאלענרעּביא ןעמ טָאה
 ןסירגַאּב ןפיול טזָאלעג שינעלייא סיורג ןיא ךיז ןּבָאה ןעמַאד ףיוה
 -עג טָאה רענייא רעדעי ןוא ,ןיגינעק עיינ יד ןוא גינעק םעיינ םעד
 | ,,,רעטשרע רעד ןייז טלָאװ

 ןעמענרַאפ טרָא ןייז טעװ ,רעט-19 רעה סיאול רעמ ָאטשינ
 .רעט-16 רעד סיאול

 טעוװ גינעק רעיינ רעד ,קידייל ןּביילּב טשינ טעװ ןָארט רעד
 ןוא ןלוטיט ןוא סעלעטש ןוא ןטמַא ןלייטסיוא ךיוא סיוועגנ ךָאד
 ןלעװ ,סיורג ןעוועג טציא זיּב ןענעז סָאװ . ,ןשטנעמ ;סעקטנָאיַאמ
 ,ןיילק ןעוועג רעירפ ןענעז סָאװ ,יד ןופ ךס ַא ןוא ,ןיילק ןרעוו
 ךיז טעוװ עיטסַאניד רעד ןופ לדער סָאד ;סיורג ןרעוו טציא ןלעוו
 סָאװ ,יד וצ טכַאמ ןּבעג ןוא תורצוא ןפַאש טעװ סע ןוא ןעיירד
 ...ףיורעד סיױרַא ןקֹוק

 ןיגינעק עיינ יד ןוא גינעק םעיינ םעד ןסידגַאּב וצ עטשרע יד
 ערעדנַא עלַא רַאפ רעירפ זיא יז ןיַאָאנ םַאדַאמ יד ןעוועג זיא
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 ירַאמ ןוא רעט-16 רעד :סיאול ואוו ,רעמיצ םעד ןיא ןפָאלעגניידַא

 ךיא ךָאנ ןוא ,סעיינ עטצעל יד ףיוא טרַאװעג ןּבָאה םענַאוטנַא

 ןוא ,ןעמַאד-ףיוה ןוא טויל-ףיוה ערעדנַא יד ןֿפָאלעגניירַא ןענעז

 :ןגירשעג ןּבָאה עלט

 !גינעק רעד לָאז ןּבעל ---

 ןיוש זיא רע זַא ,טרעהרעד טָאה רעט-16 רעד סיאול ןעוו ןוא

 טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,טש?חענ ץלַא ןֹופ רעירפ רע טָאה ,גינעק ַא

 זלַאה ןפיוא בייוו םעד ןלאפענפיורַא רע ןיא ,טרעטנומרעד םיא

 :טנאזעג לוק קידענייוו ַא טימ טָאה ןוא

 ךָאד ןענעז רימ ;זנוא ץישַאּב ןוא זנוא ריפ !טָאג ,ךַא ---

 | ..ןדנַאל ַא רעּביא ןרינער ןצ גנוי-וצ עדייּב ךָאנ

 -עי ןיא ;טשימעצ ןוא טלמוטעצ קרַאטש רעייז ןעוועג זיא רע
 -ַאבמוא עכעלקערש ַא טליפעג ךיז טָאה רענייז גנונעווַאּב רעד
 ןטעּבענ ךיז טָאה רע ןוא ,טייקידכעּבענ עקידאהומ ַא ,טייקנפלָאה)

 יי יי :טענַאוטנַא ירַאמ ייּב
 --- ,טנָאזעג ריא רע טָאה --- ,ּבייוו ןיימ ךָאד טפיב וד ---

 ;אשמ ערעווש יד ןגָארט ןפלעה רימ טסלָאז וד זַא ,ךיד ךיא טעּב

 ,..טשינרַאג ךָאד סייוו ןיילַא ךיא

 ..!םיא ףיוא תונמחר רערעטיּב ַא ןעוועג זיא סע

 -נַא ןצנַאגניא ןטלַאהענ ךיז טָאה רעדיוו טענַאוטנַא ירַאמ
 יד רַאפ ןענַאטשעג יז ןיא ּפָאק םענעּביױהעגפיוא ןַא טימ .שרעד
 טנַאקעג טָאה ןעמ ןוא ,ןסירנַאּב יז ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ
 -קנַארפ ןופ ןיגינעק יד טציא ןיוש זיא יז זַא ,קנַאדעג רעד יװ ןעז
 ץלָאטש ךיז טליפ יז ןוא ןגינעגרַאפ סיורג ריא טפַאשרַאפ  ,ךייר
 | | | ...םימרעד

 םע לייו ,סעטערַאק טיירנ ןענַאטשענ ןיוש ןענעז ןסיורד ןיא

 ןיגינעק עיינ יד ןוא גינעק רעיינ רעד זַא ,ןסָאלשַאּב ןעוועג זיא
 ןוא ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םעד ןזָאלרַאפ ןלָאז עטיווס רעייז ןוא
 רעטי12 רעד סיאול יוװ םעדכָאנ דֶלַאֹּב יסיָאשט ןייק ןרָאפקעװַא

 ,עזייר רעד וצ טיירנענ ךיז ןּבָאה עֶלַא תעּב ןוא ,ןּברַאטש טעוװ
 ,ערעפסָאמטַא רעקידחפגמ רעד ןופ ןפיולטנַא וצ רעלענש סאו ידֹּב
 םעד סיאול ןופ רעּפרעק רעטיוט רעד ןגעלענ רעמיצ ַא ןיא זיא
 ,ןעמוקעגניירא טשינ ןיהַא זיא החּפשמ רעד ןופ רענייק ןוא ן58
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 ןעגעז ,ןייז קסעתמ טפחאדעג םיא טימ ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד זיולּב

 -רעק ןטיוט םעד טָאה ןעמ .טזומעג ןּבָאה ייז ל?ייוו ,ןעוועג טרָאד
 ַא ןיא טגיילעגניירא ןוא ךעלייל ַא ןיא טלקיוועגנייא לענש רעּפ

 רעד ןעוו לייוו ,טרימַאזלַאּב טשינ וליפא םיא טָאה ןעמ ,ענמורט
 ןטיוט םעד ןרימַאזלַאּב רָאטקָאד םעד ןסייהעג טָאה ?אשרַאמ-ףיוה

 :טרעפטנעעג רענעי םיא טָאה ,רעּפרעק

 ןטלַאה םיא טעװ ,רעה ןיימ ,ךיא ּביוא ,ןָאט סָאד ?עװ ךיא ---

 | | - ..ּפָאק םייּב
 טָאה רע ?"יוו ,טלָאװעג טשינ ל?לַאשרַאמ-ףיוה רעד טָאה סָאד

 קידנרעפטנע טשינ ,ןּבעל סָאד ןלעטשוצנייא טַאהעג ארומ טושּפ

 עקַאט טָאה סָאד ןוא ,רעמיצ םנופ סיױרַא רע זיא רָאטקָאד םעיד

 -נכַאמ זַא ,טַאהעג ארומ ךיוא טָאה רע ?לייוו ,טלָאוװעג רָאטקַאד רעד

 רעד טימ ןקעטשנָא ךָאנ ךיז רע טעוו עיצַארעּפָא עקיטיונ יד קיד

 ןּבילּבעג זיא ןט-18 םעד סיאו? ןופ רעּפרעק רעד ןוא .טייהקנַארק

 .טרימַאזלַאּב טשינ

 ןיא ןגעלעג ןיוש ןיא רעט-18 רעד סיאול ןעוו ןַאד ןליפא

 רעקידארומ ַא ןגָארטעג ץלַא ךָאנ םיא ןופ ךיז טָאה ,ענמורט רעד

 ;ךיז םורַא הפגמ א טיײרּפשרַאפ רע טָאה טייהחעטיוט .קנַאטשעג

 ךיז טָאה ,ענמורט יד טּפַאלקרַאפ טָאה רעכלעוו ,רעטעּברַא רעד

 -עּפש גָאט ַא טימ זיא ןוא טייהקנַארק רעד טימ טקעטשעגנָא ךיוא

 .ןּבראטשעג רעט

 -נַא ירַאמ ןוא רעט-16 רעד סיאול ןעוו ,טכַאנייּב טעּפש ןוא

 סעטיווס ערעייז טימ סניסעצנירּפ ןוא ןצנירּפ עלַא ןוא ,טענַאוט

 -רעק ןטיוט םעד ןעמ טָאה ,לַאפרעװ ןופ טייוו ןעוועג ןיוש ןענעז

 ןפיוא טריפעגקעװַא טייהרעליטש ןט-15 םעד סיאול ןופ רעּפ

 ןופ ןגינעק עטיוט יד ןגיל סע ואוו ,םלוע-תיּב רעסינעד-טניעפ

 -ייק ;ןטַאדלָאס עכעלטע זיולב טיילנַאּב םיא ןּבָאה סע ,ךיירקנַארפ
 ;טגָאלקַאב טשינ םיא טָאה רענייק ,טנייוַאּב טשינ םיא טָאה רענ

 ןוא ,ןּברָאטשעג ןיא רע סָאװ ,ןָאטעג גנַאּב טשינ םענייק טָאה סע

 טעּפש םורַא ךיז ןּפעלש סָאװ ,ןשטנעמ --- סָאג ןיא ןשטנעמ ןעוו

 םנופ רעּפרעק ןטיוט םעד טריפ ןעמ יו ,ןעזרעד ןּבָאה ,טכַאנייב

 טימ ןּבָאה ןוא תוללק טימ טםיילנַאּב םיא ייז ןּבָאה ,גינעק ןטלַאי

 :טגָאזעג טָאה רענייא ןוא ,ןגיּפשעג גנוטכַארַאפ
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 ,תומחלמ ןּבעגעג זנוא רע טָאה ,גנוי ןעוועג זיא רע ןעוו ---
 ןוא ,רעגנוה ַא ןבעגעג זנוא רע טָאה ,ןרָאװעג רעטלע זיא רע ןעוו
 ...הפנמ ַא זנוא רע טיג ,ןּברָאטשעג זיא רע ןעוו ,טציא

 רעטנאקאבמוא רענעי טָאה רעטרעװו עכעלטע יד טָא ןיא
 ,גָאט ןקיטנייה ןזיּב טשינ טסייוו רענייק ןעמאנ סנעמעוו ,שטנעמ
 ַאזַא .קלָאפ ןשיזיוצנארפ ןצנַאג םנופ גנומיטש יד ןּבעגענרעּביא
 -רעד ןוא ,ןט-18 םעד סיאול וצ טַאהעג קלאפ סָאד טָאה גנואיצַאּב
 עיינ יד ןליפא טנייווַאב טשינ םיא דנַאפ ןיא רענייק טָאה רַאֿפ

 םענעּברָאטשרַאפ םעד ןופ החּפשמ עצטַאנ יד ,עילימַאֿפ עכעלנינעק
 נינעק רעיינ רעה יו ?ענש ױזַא ;טנייװַאּב טשינ םיא טָאה ,נינעק
 ערעייז טימ סניסעצנירּפ ןוא ןצנירּפ עלַא ןֹוא ןיגינעק עיינ יד ןוא
 ,יסיִאשְט ןייק ?ַאסרעװ ןופ ןרָאפעגסױרַא ןענעז םסעטיווכ
 סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ ןענעז עלַא יו ןעז טנַאקעג ךיילנ ןעמ טָאה
 .ערעפסַאמטַא רעקידהפנמ רעד ןופ קעװַא ןענעז ייז
 -נָא םעד ןכַאמ טוואורּפעג עקינייא ןּבָאה גנַאּפנָא ןיא זיולּב = =
 ,ןניוא יד טשיוועג טשרמולּכ ךיז יז ןּבָאה ,ןרעיורט ייז זַא ,לעטש
 ןופ ענייא ןעוו ןוא ,ןעגנַאגעג טשינ ןרערט ןייק ןענעז םע שטָאכ
 ייַּב זיא סָאװ ,טרָאװ א סעּפע ןָאטענ גָאז א טָאה סניסעצנירּפ יד
 לָאמַא טימ עלַא ןּבָאה ,קיטכיר טשינ ןעמוקעגסױרַא דָארג ריא
 -ענ ןיוש עֶלַא ןענעז םעדכַאנ ןוא ,רעטכעלענ ַא ןסָאשעגסיוא
 ןופ ,טיײקשירַאנ "עדעי ןופ טכַאלעג טָאה'מ ןוא ךעליירפ ןעוו
 ...טייקיניילק רעדעי

 ,נינעס ןטלַא םעד טרעױהַאּב ָאי טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד
 לייוװ ,ןענייוו טנעמעג טָאה יז ןוא ,ירָאּבויד םַאדַאמ יר ןעוועג זיא
 טייקסיורג ריא ןרָאװעג טשיװענּפָא ןצנַאגניא זיא טיוט ןייז טימ
 ...ןעמוק טנעקעג טשינ ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םניא רעמ טָאה יז ןוא

 ןעזרעפ ףַארג רעשידעוש רעד טָאה טייצ רענעי ןיא ןוא
 ...ןָאדנַאל ןייק ןרָאפענסעװַא זיא ןוא ךיירקנַארפ טזָאלרַאֿפ

 רעגנוי רעד ייּב ןטיזיוו ענייז זַא ,ןענַאטשרַאפ ןיילַא טָאה רע

 ןוא ,סעקטָאילּפ ןוא תוליכר רַאֿפ טנורג ַא ןפַאש ןלשװ ןיגינעק
 -ַאט טענַאוטנַא ירָאמ טָאה רע לייוו ,טלָאװעג טשינ רע טָאה סָאד
 .טסנרע רעייז טאהעג ביל עק

 קראטש םיא טָאה ןיגינעק ַא ןרָאװעג זיא יז סָאװ ,טקַאפ רעד
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 טָאה רע .ףיורעד ןטכיה טנעקעט ךיז טָאה רע שטָאכ ,טלמוטעצ
 רע ןוא ,ןיגינעק ַא טימ עּביל 8 ןריפ וצ טאהעג ארומ ךָאנ ןַאד
 ךָאד רעּבָא טָאה רע .ףיא ןָא ןסענרַאֿפ וצ ןעלטימ טכוזעג טָאה

 קרַאטש טייצ עצנַאג יד טָאה רע ;ריא ןָא ןסענרַאפ טנעקעג טשינ
 רעדיו רע ןיא רעטעּפש רָאי ריפ טימ ןוא ,ריא ךָאנ טקנעּבעג

 ,ןעמוקעג

 ףניפ לטיפַאס

 הכולח רעד ןוצ טכאװ טענַאװטנַא ירַאט

 ךיו רַאנ 2יפש ַא |

 -ול ןעוו טמעטָאענּפָא רעיירפ טָאה קלאפ עשיזיוצנַארפ סָאד =

 טָאה רנַאֿל ןצנַאג ןרעּביא ,ןּכרָאטשעג זיא רעטנעצפופ רעד סיא
 יד ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיא םוטעמוא ןוא ,דיירפ ַא טליפעג ךיז

 -נערּב ןלעוו ןיגינעק עיינ יד ןוא גינעק רעיינ רעה זַא ,גנונעפָאה

 .דנַאל ןיא ןטייצ ערעסעב ןוא קלאפ םעד קילג ןעג

 ןטוג ַאזַא ןיא ןָארט ןפיוא ףױרַא גינעק ַא זיא ןעוו ןטלעז = -
 "עג טייז ןייז ףיוא טָאה רע ;רעטנצכעז רעד סיאול יו טנעמָאמ

 םוטעמוא םיא וצ טָאה ןעמ ;קלָאפ םנופ ןּביולג ןוויאַאנ םעד טַאה
 ןייז ןנעוװ טחערעג םוטעמוא טָאה ןעמ ;יורטוצ ןזיוועגסױרַא

 ,טייקנזָאלעגוצ ןייז ןגעוו ,טייקכאפנייא ןייז ןנעוו ,טייקיצרעהכייוו

 טקנוּפ ןוא ,העושי יד ןעגנערּב טעוו רע זַא ,טפָאהעג טָאה ןעמ זוא

 -וטנַא ירַאמ ףיוא טגיילעגפױרַא ןעמ טָאה ןעננונעפאה ליפ ױזַא

 -יוצַאַּב ןעמעלַא ץייר ןוא טייקנייש ריא טימ טָאה עכלעוו ,טענַא

 ףיוא קידנטייר ןרָאפעג יסיִאשִט ןיא זיא יז ןעוו ,לָאמ עלַא .טרעּב

 ךיז ןּבָאה ,ץַאלַאּפ ןּבעל ,ןטרָאנ ןיא טהוצַאּפשעג רעדָא ,דרעפ א
 ןפָאװקעגנָא ןּבָאה עֶלַא ןוא ,ריא םורַא ןּבילקעגפיונוצ ןשטנעמ

 ױזַא ןוא קידעּבעל יוזַא ,ןייש יוזַא ןעוועג זיא יז סָאװ ,םעד ןופ

 | | | .ןח טימ לו
 ןפעוו ייז ,דנַאל ןיא ןטייצ ערעסעּב ןעגנערּב ןלעוו ייז ---

 ןחא



 -עג ןשטנעמ ןּבָאה יֹוזַא --- !תורצ עלַא ןופ ןּפעלשסױהַא זנוא
 רעיינ - רעה ףיוא ןוא גינעק םעיינ םעד ףיוא קידנזייוונָא ,טדער
 יה | .ןיגינעק

 ןשיזיוצנַארפ םנופ ןעננַאלרַאפ יד זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ןעמ
 עיצולאווער רעד ןופ טסייג רעד .עסיודגנ ןעוועג ןַאד ןענעז קלאפ
 ןסַאמ יד ןשיווצ גנומיטש יד ןוא טייוו ןעוועג ךָאנ טלָאמַאד זיא
 ןעוועג ךַאפנייא ןיוש זיא'ס ןעוו ןַאד ןליפַא זַא ,אזַא ןעוועג ןיא
 -ופעג טשינ ךָאד ךיז ןּבָאה ,טיונ יד ןגָארטוצרעּבירַא ךעלגעממוא
 ןפרַאש א ןקירדסיוא ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ עבלעזא ךס ןייק ןענ
 ןיא טיונ יד ואוו ,רעפרעד יד ןיא ןוא טעטש יד ןיא .טסעטָארּמ
 -ע ג רָאנ { גירשעג טשינ ןעמ טָאה ,םיֹורג ןעוועג
 -ייטש ןופ אשמ רערעווש רעד רעטנוא טצכערקעג --- וט צ כ ע ר ס
 טיול רעּבָא ;טיױנ ןופ לוע ןרעווש םעד רעטנוא ןגיוּבעג ךיז ,ןרע
 ַאזַא טצעשעג ךיוה ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה טייצ רענעי ןופ ןפירגַאּב יד
 םעעייק רָאג ןַאד זיא סע ןוא םוטגינעק יו עיצידַארט עטלמישרַאפ
 ןרעוו וצ רוטּפ ןצנַאגניא --- זיא עטסעּב סָאד זַא ,ןלַאפעננייא טשינ
 / ,רעשרעה עטניורקעג יד ןֹופ

 ןליטשנייא טנעקעג ךָאנ טלָאמַאד טָאה טפַאשרעריפ עטוג ַא
 אזא דנַאל ןיא ןלעטשקעװַא ןוא רעטימעג ענערירפוצ"משינ יד
 רעּבָא .רעכיז ןוא טסעפ ןטלַאה ןענעק ךיז לָאז סָאװ ,גנונעדרַא
 ןייק טשינ ןוא רעריפ ןייק ןעוועג טשינ זיא רעטנצכעז רעד סיאול
 -רַאֿפ וצ ןּביֹוהעגנָא טשינ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ,רעריגער
 -עגרַאפ ןּבָאה זיולּב טשינ --- טניימ ןיגינעק א ןייז וצ זַא ,ןייטש
 ...ןטכילפ ךיוא רָאנ ,ןגינ

 טריװֿמַא ךיז טָאה יז .,וירעגינעק טימ טליּפשעג ךיז טָאה יז
 -ַאּב יא ךיירקנַארפ ןופ ןָארט רעד זַא ,טניימעג טָאה יז .טימרעד
 עשיכיירטסע ענעזעוועג יד ,יז יֹדֹּכ ,םעד בילוצ זיולּב ןרָאװעג ןפַאש
 עלַא ןּבָאה לָאז ,ןיגינעק עשיזיוצנַארפ עקיטציא ןוא ןיסעצנירפ
 ץלַא ןוא ?יוו יז סָאװ ,ץלַא ןָאט ןוא טלעוו רעד ןיא םנגינעגרַאפ
 יי | ,טלעפעג ריא סָאװ

 םנופ לוע םעד ןפרָאװעגרעטנורַא ךיז ןופ טָאה יז יו טקנוּפ
 עטשרוי יד ןרָאװעג זיא יז ןעוו ,ףיוה ןכעלרעזייק ןשיביירטסע
 -נורַא ךיז ןופ יז טָאה יֹוזַא ,ףיוה רעלַאסרעװ םעד ןיא ןָארט םנופ
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 יר ןראוועג זיא יז ןעוו ,עטשרוי רעד ןופ ?וע םער ןפרָאוװענרענ

 -.ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק

 -סיוא טָאה סע ןעוו ,טנעמָאמ םעד זיּב ,ןּבעל ץנַאג ריא ןיא

 -נורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה ,עיצולָאװער עסיורנ יד ןכַארבעג

 םיורג טַאהעג ןוא לוע רעדנַא ןַא לָאמ עלַא ךיז ןופ ןפרַאוורעט

 'ו ...םעד ןופ ןגינעגחַאפ

 טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד אקוד טשינ סָאד יז טָאה ןָאטעג ןוא

 טַאהעג טשינ טכַאמ טָאה ריא רַאפ ;טכַאמ ךָאנ טגָאיעג ךיז

 ענירעטַאקעי ַא רַאפ יװ רעדָא ,ַאזערעט ירַאמ רַאפ יו ץייר אזא

 ןיא ףירגַאּב ןטסדנימ םעד טַאהעג טשינ טָאה יז ;רעסיורג רעד

 ןוא ,ךַאז ןייק ןעזסיואראפ טנעקעג טשינ לָאמ ןייק ןוא קיטילָאמ

 ןופ ?לוע םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגרעטנורַא ןרעג ױזַא טָאה יז ּביוא

 םַאכ 8 ןערּב ַאזַא טימ ןוא קיצייג ױזַא ךיז ןוא ןיסעצנירּפניױרק ַא

 "רעד ןעוועג טושּפ סָאד זיא ,ןיגינעק ַא ןופ עלָאר רעד רַאפ ןָאטענ

 ךָאנ ןּבָאה וצ טייקכעלנעמ יד ןעזענ םעד ןיא טָאה יז סָאװ ,רַאפ

 מַא וצ ךיז טייהיירפ --- טַאהעג רעירפ טָאה יז יו טייהיירפ רעמ

 ןזָאל ךיז ןוא סנגינעגרַאפ יײ?לרעלַא ןּבָאה וצ טייהיירפ ,ןריז

 ..יריא ןריטקיד ןזירּפַאק עריא יװ ןוא ?יוו יז יו ױזַא ןיינליואוו

 .רקיע רעד ןעוועג ריא ייּב זיא סָאד

 ,טריסערעטניא טשינ ךיז יז טָאה קלאפ םנופ ענַאפל רעד טימ

 .ןעגנַאגעגנָא טשינ ריא זיא סָאד

 יַאּב ןעוועג טשינ ריא זיא טנייה ןוא לָאמַא ןופ ךיירקנַארפ יד

 יד ןעמענ וצ ךיז קיטיונ ראפ ןענופעג טשינ טָאה יז ןוא ,טנַאק

 | .ןרעוו וצ טנַאקַאּב טימרעד ימ

 ַא ןופ ּפיט רענעי יו ןניױצַאּב ךיירקנַארפ וצ ךיז טָאה יז

 ,ןַאמ ַא טימ טַאהעג הנותח רָארג טָאה עכלעוו ,יורפ רעקיסעמלטימ

 קרעוו ענייז טשינ טנעייל יז --- רעּביירש רעפיורנ ַא טרעװ סָאװ

 ...ייז טימ טשינ ךיז טריפערעטניא ןוא

 עסיורג ריא טקירדעגסיוא יז טָאה רעטומ ריא וצ וווירּב א ןיא

 "קנַארפ ןופ ןינינעק יד ןרָאוװעג ןיא יז סָאװ ,טימרעד גנורעטסיינַאּב

 ווירּב םעד ןיא יז טָאה---,ךעלרעדנואוו טשינ ןעד סָאד זיא,, ,ךייר

 ,ךיא אקוד זַא ,טלָאװעג ױזַא טָאה ?אזקיש רעד סָאװ --- ,ןּבירשעג
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 ןופ רענייא ןיא ןינינעק יד ןרעוװ לָאז ,סנייד דניק עטפסגניי םָאד
 .!עּפָארייא ןיא תוכולמ עטסנייפ יד

 'וד ןופ ענויא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןַאד ךיירקנַארפ זיא ריא ייּב
 ןּביוהעגנָא טשינ טָאה יז ?ייוו ,!עּפָאריא ןיא תוכולמ עטסנייפ
 ' ,ןעוועג ךַאזטּפױה יד זיא ריא ייּב .,ךיז טוט דנַאל ןיא סָאװ ןסיוו
 -טרָאװטנַארַאפ עסיורג יד ןנעוו ;ןָארט ַא ףיוא ןיוש טציז יז סָאװ
 ןָארט 8 ףיוא טציז ןעמ ןעוו ,ןּבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןטייקכעל
 -ךעד טשינ טרָאװ ןייק ןליפַא רעטומ רעד וצ ווירּב םניא יז טָאה
 'יד .ןעניז ןיא ןגעלעג ץלַא ןופ רעקינייוו ריא זיא סָאד לייוו ,טנַאמ
 טקוקעג שרעדנַא טָאה ,אזערעט ירַאמ עגולק יד ,רעּבָא רעטוס
 .,ןיסרעמ וצ ןּבירשעג ןַאד טָאה יז סָאװ ,ווירּב ַא ןיא ןוא ,ףיורעד
 רךוא טקיהרעגסיוא יז טָאה ךיירקנַארּפ ןיא רָאדַאפַאּבמַא ךיא
 | יי ,טייקיאורמוא

 ןיא יז טָאה --- ,גינעק ןשיזיוצנַארפ םעיינ טנופ ענַאל יד,
 ןוא ןרָאטסינימ יד ןופ עגַאל יד ךיוא --- ,ןּבירשעג ווירּב םענעי
 עדנצנעלג ןייק טשינ רעייז ןוא רעייז זיא ,הכולמ רעצנַאג רעד ןומ
 ,גנוי זיא .רעטכָאט ןיימ ,ןטרַאװרעד טשינ סטוג ןייק ןעק ןעמ ןוא
 טעוװ יז ןוא ,שטנעמ רעטצעזעג ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיא יז
 קילג ןופ געט עריא זַא ,ארומ רעייז ּבָאה ךיא .ןייז טשינ לָאמ ןייק
 ,''קעווַא ןיוש ןענעז

 טוג ךיוא טָאה יז ,רעטכָאט יד טנעקעג טוג טָאה רעטומ יד
 ןוא ,ןיגינעק 6 ןרָאוװעג זיא רעטכָאט ריא וואו ,דנַאל סָאד טנעקעג
 ןופ ענייא,, טשינ טציא זיא ךיירקנַארפ זַא ,טסואוועג טוג טָאה יז
 .עּפָארייא ןיא תוכולמ עטסנייפ יד

 יז ןוא ,טסואוועג טשינ רעּבָא סָאד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ
 ...ןסיוו וצ סָאד טכילפ ריא רַאפ ןטלַאהעג טשינ טָאה

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטייקיניילק עסיוועג ןופ םַאנסיוא ןטימ
 טָאה ,רעטקַארַאכ ריא ןיא טייז רערעפעּב רעד ןופ גנולניּפשּפָא ןַא
 ןרָאװעג רָאנ זיא יז יו גנַאפנָא עמַאס ןופ ךיילנ ,טענַאוטנַא ירַאמ
 -ַאפ ריא ןרילרַאפ טזומעג טָאה יז זַא ,ױזַא טלהנַאהעג ,ןיגינעק א
 | ,טּבילַאב טשינ ןכַאמ ךיז ןוא טעטירַאלוּפ

 ןבעלגינעק א ןיא  רעגייטש רעד ךעלנייוװעג זיא סע יװ ןוא
 ןּבָאה ,ןיסעצנירּפ עשידנעלסיוא ןַא ןיא ןיגינעק יד ואוו ,ץַאלַאּפ
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 םע ,סעגירטניא ןּבעו ןעמונעג טענַאוטנַא ירַאמ םורָא דלַאּב ךיז

 ןעמוקעגסיוא זיא סע ןוא ,סעקילק טעידָאלּפעג ריא םורַא ךיז ןּבָאה

 םייּב טעטירַאלוּפָאּפ ריא ןריולרַאפ טָאה יז רעדייא ךָאנ זַא ,ױזַא

 ןטַארקַאטסירַא יד ייּב טּבילַאּב טשינ טכַאמענ ךיז יז טָאה ,קלָאפ

 זיא טקַאפ רעד ןוא ,ןשטנעמ ענעגייא יד ןשיווצ עקַאט ,ףיוה ןיא

 טימ ,ןעמָאנוצ א --- "עשיביירטסע יד ,, ןעמָאנוצ םעד זַא ,רעד

 "וג רעד ֹוצ טיילנַאּב רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ יז טָאה ןעמ ןכלעוו

 םעד טָאה קלָאפ סָאד .ףיו ה ןיא ןּבעגעג ריא ןעמ טָאה ,עניטאל

 ,דנַאלסור ןיא טָאה ןעמ יװ טקנֹוּפ ,טּפַאבעגפױא ןיולּב ןעמַאנוצ

 ןעמָאוצ םעד טּפַאכענפױא ,1917 ןופ עיצולאווער רעד רַאפ

 רוָארָאדַאיפ ַאדדנַאסקעלַא אצירַאצ רעטצעל רעד רַאפ '!עקשטייד

 טָאה טכארטעגוצ ןוא ,ףיוה ןיא םיא ןעמ טָאה רעּבָא ןפַאשעג .ָאנ

 -נירּפ יד ,עטנַאט סטענַאוטנַא ירַאמ יו ערעדנַא ןייק טשינ םיא

 ...ןטנצפופ םעד םיאול ןופ רעטכָאט יד ,דיעלעדא ןיסעצ

 ןעוועג ןיוש זיא טענַאוטנַא ירַאמ יו םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא

 עלַא יד ןעמונעגפיוא זירַאּפ ןּבעל ץַאלַאּפ ַא ןיא יז טָאה ,ןיגינעק

 ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,סעקטַארקָאטפירַא ענעביוהעג ןוא ענשזאזו

 ערעגנעל ַא ןייטש טפרַאדעג יז טָאה ייּברעד .טיזיוו א טימ ריא ןצ

 ןוא רעד לכיימש א ןעקנעש ןוא ''עזָאּפ רעכעלנינעק , ַא ןיא טייצ

 -עג רעכעלרעייפ ַאזַא ייּב טעקיטע ןטיול ךיז טסַאּפ סע יװ ,רענעי

 -ַאד-ףיוה עריא ןופ ענייא ןענַאטשעג זיא ריא רעטניה ;טייהנגעֿפ

 -עג ענעי ןופ עיסעצָארּפ יד ;רענעט-ןָאמרעלק ןיטשריפ יד ,ןעמ

 ןיטשריפ יד זיא ,טרעיודעג גנַאל טָאה סעקטַארקַאטסירַא ענעביוה

 ירַאמ זַא ,טסואוועג טָאה יז יו ױזַא ןוא ,קידנעייטש דימ ןרָאװעג

 םעד ןופ סיוא ךיז טכַאל ןוא סַאּפש ביל רעייז טָאה טענַאוטְנַא

 קידטטלַאהַאּב ,ליד ןפיוא טצעזעגקעוװַא ךיז יז טָאה ,טעקיטע ןצנַאג

 ןוא ,ןעמַאדפיוה ערעדנַא יד ןֹופ רעדיילק עטיירּב יד רעטניה ךיז

 עכלעזַא טכַאמענ ןוא קיטש עכלעזַא טעװַארּפעג יז טָאה ייּברעד

 ןייק ןסישוצסיוא טשינ ןעוועג ךעלנעממוא זיא סע זַא ,סעיַאװַאה

 טָאה יז לייוו ,טכַאלעג עקַאט טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ,רעטכעלענ

 ןופ ןעמַאד ענשוזַאװ ענעי ייּב ןוא ,סַאּפש ךס ַא ןעזענ םעד ןיא

 זַא ,ןסייהעג סָאד טָאה דנַאל ןיא עיטַארקַאטסירַא רעטסכעה רעד

 ייז טינ יז זַא ,ןָארט םנופ טייקילייה יד טכעוושרַאפ ןיילַא ןיגינעק יד
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 עלַא יז ןענעז ,ןּבעגּפָא ייז ףרַאד יז סָאװ ,דֹובּכ םעד ּפִא טשינ
 ןיוש סָאה ןעמ טָאה רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ ןוא ,עזנורב קעװַא
 עשיטארקָאטסירַא עֶלַא ןיא ןוא דנַאק ןצנַאנ ןרעּביא טסואוועג
 ןעמ ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא ןזָאלּבעג ןיוש ךיז ןעמ טָאה ןפיוה
 טָאה ,ןיסעצנירפ עשיכיירטסע ענעזעוועג יד ,יז זַא ,טגָאזעג טָאה
 ..,ךיירקנַארפ ןֹופ עיטַארקַאטסירַא רעד רַאֿפפ טקעּפסער ןייק טשינ

 יז .ףיוה ןיא ןשטנעמ ןופ טכַאמעג קזוח יז טָאה טפָא רעייז
 -בָאנ ךיוא טָאה יז ,ןשטנעמ ןופ ןרער טרַא םעד טמירקעגכַאנ טָאה
 טשינ ריא ייּב טָאה סע ןוא גנוטלַאה ןוא גנומענַאּב רעייז טמירקעג
 -קיטכיו יד ןופ וליפַא ןכַאלּפָא ןוא ןכַאמ וצ קזוח טכַאמעגסיוא
 .עציילּפ ַא רעטניה ןצימע ייּב ךיז קידנטלַאהַאּב ,ןשטנעמ עטס

 סעקוטש ,ןכַאז עקידלושמוא ץנַאג ןעװעג סָאד ןענעז םינּפל
 ,ןיגינעק ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ יז ןעוו ןוא ,עקרעפיטש ַא ןופ
 ןינינעס א .תולעמ עריא וצ טנכערעגוצ רַאג רשפא סָאד ןעמ טלָאװ
 טָאה יז ןוא ,ןּבענרַאפ טנעקעג טשינ ןכַאז עכלעזַא ןעמ טָאה רעּבָא
 .ףיוה ןיא םיאנוש ךס א טכַאמעג טימרער ךיז

 טָאה ,זיא קיטיִלאּפ סָאװ ןסיוו ןּביוהעגנָא טָאה יז רעדזיא ךָאנ
 םעד ןיא ךיז קידנשימ ןוא ,םעד ןיא ןשימ ןּביוהעגנָא ןיוש ךיז יז
 רעדָא ,הכולמ רעד ןופ ןסערעטניא יד טָאהעג ןעניז ןיא טשינ יז טָאה
 -ולֲאֹּפ רעד ןיא טָאה יז .ןסערעטניא ענעגייא עריא רָאנ ,דנַאל ןופ
 .טנעמעלע ןכעלנעזרעּפ םעד ןגָארטעגנײרַא קיט

 ןרַאפ ַאּפערוַאמ זיקרַאמ םעד טמיטשַאּב טָאה גינעק רעד ןעוו
 יז ?ייוז ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג טשינ יז זיא ,רעטסינימ-טּפיוה
 ,רעטסינימ-טּפיוה רעד ןרעוו לָאז לעזאוש זַא ,טלאוועג טָאה

 יז סָאװ רַאפרעד ?ןלעזַאוש טלָאװעג יז טָאה סָאװרַאפ ןוא
 ,רַאפרעד ךיוא ןוא ךיירטסע ןופ טניירפ ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה
 טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןיא עלָאה עסיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה רע סָאװ
 | ,ןסיאול טימ טּנַאמעג הנותח ריא

 ,ןלעזַאוש ןסיוו טזָאלעג יז טָאה גינעק םייּב קידנגערּפנָא טשינ
 -םיוא םיא יז טָאה ,ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא ,ןעז םיא זומ יז זַא
 .םערָאװ רעייז ןעמונעג

 טָאה---,לעזאוש רעה ,ןעז וצ ךייא ןדירפוצ רעייז ןיּב ךיא ---
 ןעוו ,ןייז ךיא לעוו ןדירפוצ רעמ ךָאנ ןוא --- ,טגָאזעג םיא יז
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 ריא .רעטסינימ - טּפיױוה רעד ןרעוו רעדיוו רימ ךרוד טעוו ריא

 סע ןוא ,קילג ןיימ ןפַאשעג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ןעוועג טנעז

 ךיא יװ ןעז ןוא ָאד ןייז טלָאז ריא זַא ,טכער יװ רעמ טשינ זיא

 .ךעלקילנ ןיּב

 ַא טַאהעג ,ךעלקילג טכַאמעג יז טָאה רע :רעטרעװ ערָאלק

 ,ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק יד רעטציא זיא יז סָאוװ ,םעד ןיא קלח

 ...טמַא ןטוג א טימ ןעניױלַאב רַאפרעד םיא יז ףרַאד

 םָאו ,טימרעד טנכערעג טשינ ךיוא ייּברעד ךיז טָאה יז ןוא

 רע לייוו ,ןלעזַאוש ןקוקנָא טשינ ןעק ,ןייֵלַא גינעק רעה ,ןַאמ ריא

 ...טיוט סרעטָאפ ןייז ןיא טנַאה א טַאהעג טָאה רע זַא ,טּביױפנ

 רעיז ןעמונענפיוא ןלעזַאש טָאה רעטנצכעז רעה סיאופ

 .טלַאק

 --- .טגאזעג םיא רע טָאה -- !ןרָאװעג טנעז ריא טעפ יו ---

 .--!ןעמוקַאּב טָאה ריא ךילּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא

 סע יו ןעז ךיילג לָאז לעזַאוש זַא ,גונעג ןעוועג זיא סָאד

 טרערעג םיא טימ טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ,קעװַא זיא רע ןוא ,טלַאה

 ימ-טּפיוה רעד ןרעוו רעדיוו לָאז רע זַא ,טייקכעלגעמ רעד ןגעוו

 ...רעטסינ
 א :

6 

 סאוו ,ןקילגמוא סטענַאוטנַא ירַאמ ןופ רענייא ןעוועג זיא סע

 .ענייש ַא זיא יז זַא ,טסואוועג ?יפוצ טָאה יז

 .ןייש רעייז ןעוועג ךעלקריוו עקַאט זיא יז ןוא

 םַאדַאמ ןירעלַאמ יד ןּבירשעג ריא ןנעוו טָאה --- ,ןיגינעק יד ,

 .טיוּבעג םוג טנכייצעגסיוא ןוא ךיוה ,ןייש ,גנוי זיא --- ,ןורּב על

 טוג רעייז ןוא עניילק טָאה יז ,.סמערָא עריא ןענעז ןייש סרעדנוזַאּב

 .עטקָאטעג יװ ריא ייּב ןענעז סיפ יד ןוא ,טנעה עטמערופעג

 ןזעיצַארג ַאזַא טַאהעג טשינ טָאה ךיירקנַארפ ןיא יורפ ןייק ,

 טָאה יז --- .ןירעלַאמ עּבלעז יד רעטייוו טּביירש --- ,יז יו גנַאג

 ,טייקידריוו ?יפ ױזַא טימ ןוא ךיוה ּפָאק םעד ןטלַאהעג קידנעטשי

 -ַאק ןוא ןעמַאדפיוה טימ טלגנירעגמורַא ןענַאטשעג זיא יז ןעוו זַא

 ךיילג טָאה ןעמ ןוא רעריא קיִלּב ןייא גונעג ןעוועג זיא ,ןרעילַאװ

 -נוָאפ ןיא ןעזענ לָאמנייא יז ּבָאה ךיא ..,ןירעשרעה יד טנעקרעד

 "יד ערעייט . ןגָארטעג ,טצוּפעגסיוא ןעווענ ןַאד זיא יז ,זָאלּבניעט
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 -ךיוה ריא היוא קידנקוק .ןוז יד יו טניישענ טָאה יז ןוא ,ןטנעמ

 ,זלַאה ןשיכירג ןכעלהעדנואוו ריא ףיוא ןוא ּפָאק םענעביוהעגפיוא-

 טלגנירעגמורא ,ןיטעג ַא טייטש סָאד זַא } ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טָאה

 ."ןפמינ טימ

 ןוא ןמלַאהנייא טנעקעג טשינ ךיז טָאה ןורּב-על םַאדַאמ יד

 ַא רַאפ סָאװ ןוא זיא יז ןייש יוװ ןיגינעק רעד טגָאזעג טָאה יז;

 ןוא ,ּפָאק רענעּביוהענפיוא-ךיוה ריא טכַאמ סע קורדנייא ןקראטש

 -רעמַאּב ַאזַא טימ טּפַאכעגסױרַא ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד

 :גנוק
 ןעמ טלָאוו ,ןינינעק ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ ךיא ןעוו ---

 .הּפצוח רָאנ ,ץלָאטש טשינ זיא סָאד זַא ,טנָאזעג
 ןימ םעד ןופ טשינ רעּבָא .הּפצוח ןעווענ עקַאט זיא סָאד ןוא

 טסעמרַאפ סָאװ ,הּפצוח א רָאנ ,טמערַאיל ןוא טיירש סָאװ ,הּפצוח

 ףיוא ּפָארַא ןּביוא ןופ טקוק ןוא ןעמעלַא ןנעק ןוא ץלַא ןגעק ךיז

 טימ טשטנעּבעג זיא סָאװ ,שטנעמ א ןעוו ,טלעוו רעצנַאנ רעד

 םעד טא ךיז ןיא טָאה ןטייקיאעפ ןוא ןטנַאלַאט עכעלנייווענחעסיוא

 טשינ ןיא סָאװ ,שטנעמ ַא רעּבָא .ךעלצונ רע זיא ,הּפצוח ןימ/

 ,ןטייקיאעפ ןוא ןטנַאלַאט עכעלנייוועגרעסיוא ןייק טימ טשטנעּבעג

 ןוא .ךעלדעש רע ןיא ,הּפצוח ןימ םעד טָא ךיז ןיא טָאדה

 ךיז טָאה יז ?יױו ,ךעלדעש ןעוועג זיא טענַאוטנַא ירַאמ

 יז ןטנכייצעגסיוא טשינ ןכַאז עכעלנייוועגרעסיוא ןייק טימ

 ןעו ןוא ,יורפ עכעלנייועג ץנַאג ַא יװ ,רעמ טשינ ןעוועג זיא

 טייצ רעד ןיא ןּבעל וצ ןלַאפעגסיוא טשינ ?רוג ריא ףיוא טלָאװ'ס

 רעד ןיא יִז טלָאוװ ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעסיוהג רעד ןופ

 .ץַאלּפ םעניילק ץנַאנ ַא ןעמונרַאפ עטכישעג

 א :

 .רעלַאסרעװ םעד טָאה ןעמ יװ ,םעדכָאנ ,רעּבמעטּפעס ןיא

 ,ערעפסָאמטַא רעקידהפנמ רעד ןופ טקיניײרענּפָא ,ךעלדנע ,ץַאלַא

 יד טָאה ,טזאלעגרעּביא טרָאד טָאה רעטנצפופ רעד םסיאול סָאװ

 ,לַאסרעװ ןייק קירוצ טרעקענמוא ךיז עילימַאפ עכעלגינעק עיינ

 -ָאקע ןריפנייא ןעז לָאז ןעמ זַא ,ןרָאװענ ןסָאלשַאּב זיא ןַאד ןוא

 .רעקידווערָאּפש ןּבעל ןוא עימָאנ

 עלָא יד ןֹוא היוה רעד לייוו ,ןעוועג זיא ןרָאּפשוצנייא סָאװ ןופ
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 (ע עג ןענעז ןוא ףיוה םורַא טיידדעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 סע א ,ןענָאילימ ליפ ױזַא טסָאקענּפָא ןבָאה ,םיא טימ ןדנוּברַאֿפ
 קלאפ ןפיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעוועג טשינ רעדנואוו ןייק רָאנ זיא

 .ןרעייטש ערעווש עכלעזַא טניילעגפיורַא

 ןבענעגסיוא ןעמ טָאה ףיוה םנופ ןיילַא טפַאשטריוו רעד ףיוא

 ,רערוירּב ייווצ סגינעק םעד ;רָאי ַא קנַארפ ןָאילימ קיצפופ ןוא ףניפ

 ןעמוקַאב ןּבָאה ,אוטרַא'ד ץנירּפ רעד ןוא סנעווָארּפ ןופ ץנירּפ רעד

 -?עוו ,טשריפ רענַאעלרָא רעד .,רָאי א קנַארפ טנזיוט טרעדנוה ריפ

 רענ טָאה ,עילימאפ רעכעלגינעק רעד טימ טרעקעגנָא ךיז טָאה רעכ

 יַאאנ עילימַאפ יד .רָאי א קנַארפ ןָאילימ ַא ןופ טפנוקנייא ןַא טָאה
 קנַארפ ןָאילימ ייווצ ןגיוצעגסױרַא עסַאק-סננוריגער רעד ןופ טָאה
 ,ןטשריפ יילרענעדיישרַאפ ךָאנ ןעוועג ןענעז ייז רעסיוא ןוא ,רָאי ַא

 -לעוו ,רעייגקידייל ןוא םינסחי טָאלנ ןוא ןענָארַאּב ,ןפַארנ ,ןצנירּפ

 ַא ןענָאילימ ערעווש ,ןעמוקַאֿב עסאס-סגנורינער רעד ןֹופ ןּבָאה עכ

 | ,רָאי

 -ּפָאֹכ עצנַאג יד ,ןטיטעּפַא עסיורג יד טימ טייל עלַא ענעי ,ייז

 ערעוש יו ןענעז ,ןטיזַארַאּפ ןוא סעקינסַאּפ ןוא טסוּפ ןופ עט
 ,ןסַאמ עמערָא יד ןופ סעציילּפ ענעגיוּבעג יד ףיוא ןגעלעג רענייטש'

 זיא/ס ןוא ,קלָאפ םנופ טולּב סָאד ןניוזעג סעקווַאיּפ יו ןּבָאה ייז

 ןבַאמ רענעלק לָאז גנוריגער יד זַא ,טייצ ןעוועג ךעלקריוו ןיוש

 ןשטנעמ ךס ַא ןוא ,תואצוה עקירעּביא יד ןדיינש ,ןּבַאגסיױא עריא

 ןעמוקעג ןיא גינעק רעד סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג עסַאט ןענעז

 םייּב זַא ,יֹױזַא טיירדענסיוא ךיז טָאה סע רעּבָא ,סולשַאּב ַאזַא וצ

 ...ןבילּבעג ןעמ זיא סולשַאּב

 ןוא ,עטוג טָאהעג טפָא רעטנצכעז רעד סיאול טָאה תונוּכ

 -סיוא רעּבָא .עטונ א ןעוועג ךיוא יאדוא הנוּכ ןייז זיא לָאמ סָאד

 .טשינ סָאד רע טָאה טריפעג

 ןעננערבנייא ןוא שימָאנָאקע ןייז וצ סולשַאּב רעצנַאג ןייז

 -נייא טָאה רע סָאװ ,טימרעד טקידנעעג ךיז טָאה הכולמ רעד טלעג

 טייצ רעּבלעז רעד ןיא ןוא ,ריּפַאּפ-ביירש ףיוא טלענ טרָאּפשעג
 -ענ ןֹוא ןָאולימ עכעלטע רַאפ ץַאלַאּפ םעיינ 8 טפיוקעג רע טָאה

 טימ טרערנוה ריפ ןוא ךיז רַאפ רענידַאּב טרעדנוה ןצרעפ ןטלַאה
 .טענַאוטנַא ירַאמ ראפ רענידַאּב קיצפופ
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 ףיוה רעלַאפרעװ םעה ןױא טָאה ןיילַא סרעכוק ןופ לֶאצ יד

 ליפ ױזַא .קיצניינ ןוא ףניפ טימ טרעדנוה ייווצ זיּב טכיירגרעד
 יילרענעדישרַאפ ןטיירנוצוצ ןּבָאה טפראדעג סָאד ןעמ טָאה ןשטנעמ

 ןטלאהעג טָאה ןעמ ;ןיגינעק רעד רַאפ ןוא גינעק ןרַאפ סעװַארטַאכ

 ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג טשינ ךָאנ ןענעז סָאוװ ,רעדגוק רַאְפ סענָאּב
 סָאװ ,רהעפ טנזיוט עכעלטע טעשַאּפענ ןעמ טָאה ןלַאטש יד ןיא

 - .טפרַאדעג טשינרָאנ טָאה ןעמ

 רעד סיאול ןוא ,קלָאט א ןָא טפַאשטריװ א ןעווענ זיא'ס

 ןעגנערּבוצניירַא יוזַא יו ןסיװ ןּביוהעגנָא טשינ טָאה רעטנצכעז
 טשינ ךיוא סָאד ןּבָאה ןרָאטסינימ ענייז ןֹוא ,םעד ןיא גנונעדחַָא

 ךיז טניימשג ייֵז רַאפ טָאה ןּבַאגסיוא יד ןדיינש לייוו ,ןָאט טנעקעג

 ןוא .,תונּברק יד ןייז ןלעוװ סָאװו ,יד ןשיוװצ םיאנוש ןפָאש .ןצ

 טשינ ייז ךיז טָאה ךאז אזא ?ייוו ,טלָאוװעג טשינ ייז ןּבָאה סָאד

 ...טניולעג

 רעכיז יז טפָאװ ,סיִּלֹב ןטייוו א טאהעג טענַאוטנַא ירַאמ טלָאוו

 עטונ יד זַא ,ןעז ןוא געוו ַא ףיוא ןט-16 םעד סיאול ןריפ טנעקעג

 ,ןרעוו טריפענכרוד ןלָאז ,טאהעג אי ןיוש טָאה רע סָאוו ,תונוּכ

 יו לענש יױזַא ןוא ,טאהעג טשינ קילּב ןטייוו ןייק רעּבָא יז טָאה

 יז סָאװ ,טסואוועג טשינ ןיילַא יז טָאה ןָארט ןפיוא ףיױרַא זיא יז

 יז זַא ,ץלַא ןיא ןכיירטשרעטנוא ןענעק וצ ידּכ ,רעירפ ןָאט לָאז

 ןוא ל?יוװ יז יו ,ץלַא ןָאט וצ יירפ ןיא יִז זַא ןוא ןינינעק יד זיא

 .טלעפעג ךיא יוו

 רוא רַאֿפ ןוא ,רעריילק ףיוא תורצוא ןּבענענסיױא טָאה יז

 ףס א טפיוקעג טָאה יז .גונעג ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ סָאד ןיא

 ,ננוריצ טאהעג ביל רעייז טָאה יז ?ייוו ,ןטנַאלירּב ןוא ןטנעמיד

 לָאמַא טימ ןלָאצַאּב טנעקעג יז טָאה לָאמ עלַא טשינ יוװ יױזַא ןוא

 ןלָאצוצסיוא ףיוא ןעמונעג סָאד יז טָאה ,ןעמוס עסיורג עכלעזַא
 .ןזיירּפ עכיוה רעייז טנכערעג ריא ןְּפָאה רעלדנעה - גנוריצ יד ןוא

 טשינ ,סלָאט 8 ןָא ןוא ןוּבשח ַא ןָא טלעג טדנעוושרַאפ טָאה יז

 עסַאק-סגנוריגער רעד ןיא יצ טימרעד ןצנַאגניא ךיז .קידנענעכער
 ןיא ןליּפש טנעקעג טכענ ןוא געט טָאה יז .ןיינ יצ גונעג ןַארַאפ זיא

 עצנַאנ יז זיא טפָא רעיוז ןוא ,ןעמוס עקיזיר ןרילרַאפ ןוא ןטרָאק

 ןסייו ןזיּב טָאה יז ?ייו ,םייהַא ןעמופענ טשינ ןצנַאגניא טכענ
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 -עדיישרַאפ ףיוא ןייגליואו טזָאלעג ךיז ןוא טעילוהעג ןיירַא גָאט

 | . ,רעלעּבידַארַאקסַאמ יילרעג

 יד ףיוא ןעגנַאגעג .םייה רעד ןיא ןזָאלעג יז טָאה ןַאמ םעד

 ,רעגָאוװש ןרעגניי ריא טימ סלייטנטסרעמ יז זיא רעלעגדדַארַאקפַאמ

 טצנאטעג םיא טימ יז טָאה עטריקסַאמרַאֿפ ַא ;ַאוטרַא'ד ץנירּפ

 ;טעילוהעג ןוא טצנַאטעג יז טָאה ערעדנַא טימ ךיוא ,טעילוהעג ןוא

 ,םייהַא ןעמוקעג ןטלעז יז זיא ירפרעדניא רענייז ַא ןביז יוװ רעירפ

 ךיז ןלָאז זירַאּפ ןיא ןוא לָאסרעוו ןיא זַא ,גונעג ןעוועג זיא סָאה ןוא

 םעדכָאנ ןוא ,ןוּבשח ריא ףיוא ןעגנַאלק ןטיײרּפשרַאפ ןּביוהנָא

 עלַא ןוא דנַאפ ןצנַאג ןרעּביא ןרָאוװעג ןנָארטעצ ןעגנַאפק יד ןענעז

 טכעגנ עצנַאג טפַאלש גינעק רעד סָאװ ,םעד ןנעוו טדערעג ןיֹושי ןּבָאה

 . ...ערעדנַא טימ טעילוה ןוא טצנַאט ןיגינעק יד ?ייוו ,ןיילַא רענייא

 ןיא לַאּב ַא ףיוא טכַארּברַאפ קיטסוק טָאה יז ןעוו ,לָאמנייא

 נָאז ַא ןוא ריא וצ ןעגנַאגענוצ עקסַאמ א רעטנוא ןַאמ ַא זיא ,זירַאּכ

 :ןרעה ןלָאז עלַא זַא ,יױזַא ןָאטענ

 ןוא ,ןַאמ ריא טימ םייה רעד ןיא ןייז ףרַאד ּבייוו עטוג ַא --

 ...רעלעב ףיוא טכענ עצנאג ןפיולמוהַא טשינ

 רלַאֹּב זיא רע .טסואווענ טינ רענייק טָאה זיא ןַאמ רעד רעוו

 רעוו ןעניפענסיוא טנעקענ טשינ טָאה'ס ןוא ןרָאװװעג ןדנואוושרַאפ

 סאפש ַא ראפ ןעמונעגנָא סָאד טָאה טעטַאוטנַא ירַאמ ןוא .זיא רע

 ...טכַאלעג ךעליירפ טָאה יז ןוא

 ָאי טפור גנוריפפיוא ?ַאזַא יצ ,ןעגנַאנעגנָא טשינ ריא זיא סע

 טשינ ראט םעד ןגעוו טָאה יז .ןיינ יצ ,ןַאמ םייּכ טכוזרעפייא סױהַא

 טשינ זיא גינעק רעד זַא ,טניימעג ןּבָאה עלַא שטָאכ רעּבָא .טכַארטענ

 םָאד ןוא ,קיטכיזרעפייא ןעוועג אי ךָאד רע זיא ,קיטכיזרעפייא

 :טקַאפ ןדנגלָאפ ןופ ןעז ןעמ ןעק

 סָאמא שדייב ןענעז ַאוטרַא ד ץנירּפ רעד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ

 ןענעז ייז ןעוו ,לַאב-דָארַאקסַאמ ַא ןופ םייהַא גָאטרַאפ ןעמוקענ

 -לָאס רעד טָאה ,ץַאלַאּפ רעלאסרעוו םנופ רעיוט םוצ ןרָאפעגוצ

 -ניירַא טלָאוװעג טשינ ייז ,ךאוו רעד ףיוא ןענַאטשענ זיא סָאוװו ,טַאד

 : טי י ...ןזָאֿפ

 ,טרעזייבעג ךיז טָאה אוטרַא'ד ץנירפ רעד

 .ןגירשעג רע טָאה -- !רעיוט םעד ףיוא ןפע ----
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 --- .טרעפטנעעג טאהלַאפ רעד טָאה-- ,ךייל רימ טוט סע ---

 ,ןזָאלניירַא טשינ ךייא ןעק ךיא

 ?סָאװרַאֿפ ---

 | .ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זוא לעפַאּב ַאזַאו ---

 ירַאמ טָאה --- .ןזָאלניירַא םיוועג ךָאד וטסעוו ךימ רעּבָא ---

 ,טַאדלַאס םוצ טעדנעוועג ךיז טענַאוטנַא

 .טעטסעיַאמ ,טשינ ךיוא ךייא .,ןייג --- |

 .ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ סָאד טָאה ןיגינעק יד

 | .טגערפעג יז טָאה --- ?סָאוװרַאפ ---

 םענייק -- ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיא ?עפַאּב ַאזַא לייוו ---

 | ...!ןזָאלוצניירַא טשינ
 טָאה טַאדלַאס רעד ;תונעט םוש ןייק ןפלָאהעג טינ ןּבָאה סע

 -עגסױרַא םיא טָאה'מ סָאװ ,לשפַאּב םעד ייּב טסעפ ןטלַאהעג ךיז

 -נײרַא טשינ ףיוה ןיא ןיגינעק יד ןוא ץנירּפ םעד טָאה רע .,ןבעג

 ןייק קירוצ ןרעקמוא ךיז טזומעג עדייּב ןּבָאה ייז ןוא ,טזָאלעג

 טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ,רעטעּפש העש עכעלטע טימ ןוא .זירַאּפ
 זַא ,ןענופענסיוא טָאה יז ןוא ףיוה ןיא ןעוועג רעדיוו ןיֹוש זיא

 טָאה טעּפש ןעמוק טעו יז ןעוו ןזָאלוצנײרַא טשינ יז לעפַאּב םעד

 ,ןַאמ ריא ,ןייֵלַא גינעק רעד יו רערעדנַא ןייק טשינ ןּבעגעגסיױרַא

 .ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ סָאד יז טָאה
 .טגערפעט םיא יז טָאה -- ?סָאוװרַאפ ---

 :גנערטש ןוא טלַאק טרעפטנעעגנ טָאה רע ןוא

 ׂ | ...ןריטקעּפכער ךָאד וטסנעמ ור ןיימ ---

 ןעוועג אי ןיא רעטנצכעז רעד סיאול זַא ,רָאלק טזייװַאּב סָאד

 ירַאמ רעּבָא .רעדורּב םענעגייא ןייז ףיוא עקַאט ןוא ,קיטכיזרעפייא

 ךיז טָאה יז ,ןעמונעג טשינ ןצרַאה םוצ סָאד ךיז טָאה טענאוטנא

 טעװ רע זַא ,טסואוועג טונ טָאה יז לייוו ,טרעמיקעג טשינ םעד ןגעוו

 רע ;ליוו יז וו ױזַא ןריפוצמיוא ךיז ןרעטש טשינ ךס ןייק ריא
 -ענ ךיז טליפ רע ?ייוו ,ןָאט וצ סָאד טומ גונעג ןבָאה טשינ טעוו

 ....טשינ ןַאמ ןייק זיא רע סָאװ ,םעד רעּביא ןלַאפ

 סָאד זיא טפיוקעג טשינ טָאה טענַאוטנַא ידַאמ. רעדיילק ?יפיוו

 נָאט ןיא לָאמ עכעלטע ךיז טָאה יז ;ריא רַאפ קינייוו ןעוועג ץלט

 ןוא ,ןפַאשענ עדָאמ רעדנַא ןַא לָאמ עלַא טָאה יז ;ןָאטענרעּביא
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 -לעוו ,ןיטרעּכ םַארַאמ 8 ענייא ריא טָאה םעד ןיא ןפלָאהעגסױרַא
 ענעי .''ןּבָארעדרַאג ןופ עשראטסינימ,, יד ןעוועג ריא ייַּב זיא עכ

 ױזַא ןוא ,טכַארטעגסיױא עדָאמ רעדנַא ןַא לָאמ עלַא ריא רַאפ טָאה

 -עג דֿלַאּב סָאד ןיא ,דייקק ַא ןָאטעגנָא טָאה ןינינעק יד יװ ?ענש
 -רעּביא סָאד זיא םעדכָאנ ןוא ןעמאדפיוה עלַא .ייּב עדָאמ יד ןרָאװ

 -בָאנ טוואודּפעג ןּבָאה עלַא ,ןזיירק ערעדנַא ןיא ןרָאוװעג ןגָארטעג
 רעד ןרָאװעג םעד רעּביא ןענעז ץוּפ ןוא ץנַאקג ;ןיגינעק רעד ןָאט
 רָאנ ,ןזיירק עשיטַארקָאטסירַא יד ןיא רָאנ טשינ ןּבעל ןופ רקיע
 -עע טשינ ןכַאז עכלעזַא ךיז טָאה'מ ואוו ,ןסַאלק-לטימ יד ייּב ךיוא
 ןבַאזרוא יד ןופ ענייא ןעוועג ךיוא זיא סָאד ןוא .ןעגיגרַאֿפ טנעק

 ןענעז רענעמ ;רעלוּפָאּפ טשינ ןרָאוװעג זיא ןיגינעס יד סָאװרַאפ
 טלעג ?"פוצ סיוא ןּביג ןעיורפ ערעייז סָאװרַאפ זנורּב ןעוועג
 ,סערָאמ ןיא ןיגינעק רעד ןָאטכָאנ ןליוו ייז סָאװ ,םעד רעּביא

 -עג רעדנַא ןא ףיוא ןלַאפעג טענַאוטנַא ירַאמ ןוא לָאמ  עלַא

 יוװ ױזַא ןוא ,ףיוה ןיא םעדָאמ יד ןעמַאקלָאפרַאפ וצ ױזַא יו קנַאד

 ןעק'מ  זַא ,ןלאפעגנייא ריא זיא ,רָאה עדנַאלּב ענייש טַאהעג טָאה יז

 וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז יז טָאה ןַאד ןוא ,ןָאט סעּפע ךיוא טימהעד

 זטכארטוצ ריא רַאפ לָאז רע זַא ,דרַאנָאעל רעכַאמסורַאּפ-ףיוה םער

 .ןרוזירפ עלעניגירַא יילרענעדישראפ

 ביס ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ּפיט םענעי ןופ ןעוועג זיא דרַאנָאעל
 ,ערערטַא ןוא ןיילַא ךיז טדערעגנייא טָאה רע ;לעטשנָא ןַא ןכַאמ וצ
 רָאנ ,הכאלמזלעב ַא ,רעכַאמקורַאּפ ַא ױזַא טָאלג טשינ זיא רע זַא
 ןייז ןיא רעלטסניק ַא ;,טסנוק-רוזירפ רעד ןופ רעקימעדַאפַא , ןפ
 טעברַא רעד וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז רע טָאה ,ןעוועגנ רע זיא ךַאפ
 -ורפ עכלעזַא ןופ הרדס .ַא קעװַא ףיוה רעלַאסרעװ םניא זיא'ס ןוא
 .ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ רעירפ טָאה'מ סָאוװו ,ןרוז

 ,סמערוט עצנַאג רָאנ ,ןרוזירפ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סָאד
 -ןיא קיצרעפ ןוא קיסייחר זיּב טכיירגרעד טָאה ךיוה רעייז ןוא
 | 0 ...םעשיט

 -וטנַא ירַאמ רעביא ןטעכרַא דרַאנָאעל טנעלפ גנַאל ןהעשי
 עגנַאֿפ עריא ןופ ןעלצניסוצסיוא ןוא ןטכעלפוצסיוא ידּכ ,טענַא
 ןוא טלעוו רעד ןיא םַאנסיױא ןַא ןייז לָאז סָאװו ,ערוזירפ ַאזַא רָאה
 טשינ ןעד רע טָאה סָאוװ ןוא .ןעמעלַא ייּב גנורעדנואווַאּב ןפורסיורַא
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 ַא טּכַאמעג 'ריא דע טָאה לָאמנייא !רָאה עריא ןופ טיירדעגסיוא

 רעשט רעצנַאג א טימ ךוטסַאּפ א טלעטשעגרַאפ טָאה סָאװ ,ערוזירפ

 ,ערוזירפ ַא טכַאמעג רוא רע טָאה לָאמ ןטייווצ ַא ,ךעלעפעש ערער
 "םענוהּב-ַא ןופ רעסַאוז טּפעש .רעוּפ א יו טלעטשעגרַאפ טָאה סָאװ

 ןַא ןכַאמ טשינ ריא לָאז רע זַא ,גָאט ןייא ןייק קעװַא טשינ זיא סע
 םערוט ַא וו ךיוח- ןעוועג זיא סָאװ ,ערוזירפ עווַאקעשט רעדנַא
 -ענ זיאיסָאד ןוא ,ןלָאט ןוא גרעב עצנַאג טלעטשעגרָאפ טָאה ןוא
 רָא| ,ןיחק עשיטַארקָאטסירַא יר ןיא רָאג טשינ עדָאמ יד ןרָאװ

 | : | .ןזיירק ערעדנַא ןיא ךיוא

 יי '- ,ןיגינעק רעד ןָאטענכַאנ ןּבָאה עֶלַא

 ךיא זיא סע ;םעד ןופ ןלָאװקעגנָא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 יז ןוא ,סערָאמ ןיא ךָאנ ריא ןעוט עֶלַא סָאװ ,םענעגנָא ןעוועג
 ןיײלַא ךיז יז טרימַאלסַארּפ טימרעד זַא ,טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה

 ןופ ןיגינעק יד טא ! טשינ .רעּבָא ,סעדָאמ ןופ ןיגינעק יד סלַא

 9 -...ךיירקנַארפ

 ערעדנַא ןיא ןֹוא סעדָאמ ןיא טכַאקרַאפ יוזַא ןעוועג ןַאד זיא יז

 ןייק ןּכָאה ןעניז ןיא טנעקעג טשינ רָאו טָאה יז זַא ,ןטיײקשירַאג

 ןטכַארטרַאפ טנעקעג טשינ רָאנ לָאמנייק ךיז טָאה יז ,ןכַאז ערעדנַא

 ןעוועג 'ריא ייּב זיא ךַאזטּפיוה יד ;ןינע ןקיטכיוו ַא ןגעוו טסנרע

 -ענוצ טייצ רענעי ןיא טָאה יז ןעוו ןוא ,ץוּפ רעכעלרעסיוא רעד

 ןירעזייק ,עשיכיירטסע יד טָאה ,רעטומ רעד וצ דֹיּב ַא עריא טקיש

 :ו ;יוזַא טרעפטנעעג  ריא

 טָאטשנָא ןוא ,תועט א טָאהעג טסָאה וד רָאנ שרעדנַא טשינ,

 ...'"עסירטקַא ןַא סעפע ןופ דליב יד טקישעגוצ רימ וטסָאה דְליּב ןייד
 -נעממוא ַאזערעט ירַאמ ןירעזייק רעשיכיירטסע רעד זיא סע

 -נָא ןיא עכלעוו ,יורפ עגנוי יד זַא ,ךיז ייּב ןלעוּפ וצ ןעוועג ךעל
 ןפיוא םערוט ןצנַאו ַא טגָארט עכלעוו ןוא קישַאד ױזַא ןָאטעג
 טשינ טשירע זיא עכלעוו ,טענַאוטנַא ירַאמ רעטכָאט ריא זיא ,ּפָאק
 טנעקעג טשינ ךיז טָאּה- יז .עלעדיימ עניילק ַא ןעוועג קירוצ גנַאל
 | ,םערָאמ ןוא ןזָאנײרַא יוזַא ךיז טעוו רעטכָאט ריא זַא ,ןלעטשרָאפ

 .ןריטסיזקע טשינ רָאנ ריא רַאפ ןלעוו ןכַאז ערעדנַא ןייק זַא

 ףיוה ןיא ןעמַאד יד רַאפ ןרוזירפ עכיוה וצ תענושמ רעד ןיא

 ןיוש טָאה רעטעּפש זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאנעג טענַאוטנַא ירַאמ זיא
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 ןוא ,סעשטניא קיצעּביז זיּב טכיירגרעד ןרוזירפ יד ןופ ךיוה יד
 ּפָאק םעד ןניוּבנָא לָאז ןיגינעק יד זַא ,טסַאּפעג טשינ טאה'ס יװ ױזַא
 טָאה ,ריט א ךרוד ןיירַא טמוק יז ןעווו רעדָא ,סױרַא טייג יז ןעוו
 ןוא ןעיוּברעּביא טזומעג ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םניא ןריט עלַא ןעמ

 .רעכעה ייז ןכַאמ
 -נייא טשינ ןעמַאדפיוה יד ןּבָאה ןצנַאט םייּב ,רעלעּב יח ףיוא

 ףיוא ןוא ,ּפמָאק ַא ןיא .ןרוזירפ יד טימ טעּפעשטרַאפ ךיז לָאמ

 טשינ ךיז ייז ןּבָאה ,ןטרָאג ןיא ןריצַאּפש / יד ףיוא רעדָא ,דגַאי
 ןיא ןעגנעה ןּבילּבעג ןענעז ןוא םיוּב ַא ןיא טעּפעשטרַאפ לָאמנייא

 עטכַאמרַאפ יד ןיא .ןעמונענּפָארַא םיוק ייז טָאה'מ ןוא ןטפוק רעד

 טפָא ייז ןּבָאה רַאפרעה ןוא ןציז טנעקעג טשינ יז ןּבָאה ןטערַאק
 -עג זיא ערוזירפ יד ןכַאמ עילַאק לייוו ,ינק יד ףיוא ןייטש טזומעג
 -רַאפ ךאנרעד ןוא םערוט ַא ןפרַאוװעצ יו עּבלעז סָאד טקנוּפ ןעוו
 ןעוועג זיא ץלַא רעּבָא .קירוצ ןעיוּבוצפיוא םיא טייצ ךס ַא ןדנעווש
 -ירפ עכלעזַא טקנוּפ ןגארט ןוא שדָאמ רעד ןיא ןייז וצ יּבַא ,יאדּכ
 : ...ןיגינעק יד יו ןרוז

* 

 עלַא יד טֶא ףיוא םורק טקוקעג טָאה רעט-16 רעד סיאול
 טָאה רע רעּבָא ,ןלעפעג טשינ םיא ןענעז סערוזירפ עכיוה יד ;ןכַאז
 טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז רע טָאה לָאמ ןייא זיולּב .ןגיוושעג ךָאד
 רעקיטרַאנגייא ץנַאנ ַא טימ ּבייוו םוצ ןעמוקענניירַא זיא רע ןוא
 ןעוועג ּפָאק ןפיוא םיא ייּב ןענעז ןטניה ןופ רָאה יד --- ערוזירפ
 ...ףורַא טמַאקרַאֿפ

 טקוקעגנָא םיא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה --- ?סָאד זיא סָאװ --- ==
 .טרעדנואוורַאפ

 וד --- .טרעפטנעעג רע טָאה --- ,ַאזַא ערוזיחפ ַא זיא סָאד ---
 רַאֿפ סעדָאמ ןפַאש רימ ךיא ל?ליוו ,ןעיורפ רַאפ סעדָאמ טספַאש

 ..,רענעמ
 -עג יז טָאה --- !ךעלקערש סיוא רעּבָא ךָאד טקוק סָאד ---

 .טשינ סָאד טלעּפעני רימ --- .זָאנ רעד טימ טיירד -

 ףיורעד --- סערוזירפ עריא טשינ ןלעפענ םיא זַא ,ריא ןגָאז |
 -וקענּפָא זיא רע .טַאהעג טשינ טומ ןייק רעט-16 רעד םיאול טָאה
 -עג רעטייוו ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ,לַאפנייא םעד טימ ןעמ
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 טָאה'ס יו ױזַא טריפענפיוא ךיז ןוא טלָאװעג טָאה יז סָאװ ,זָאט

 טפרַאהעג ךָאנ ךיז רעירפ טָאה יז ּביוא םורָאװ .טסולנעג ריא ךיז

 רעטומ ריא ןופ ןעגנוזייוונַא יד טימ ,גינעק ןטלַא ןטימ ןענעכער

 ,יסרעמ הףַארג רָאדַאסַאבמַא ןשיכיירטסע ןופ תודע יד טימ ןוא

 טימ ,ןיגינעק 8 ןעוועג ןיילַא ןיוש זיא יז ןעוו ,טציא ךיז יז טָאה

 | .ןענעבער טפהַאדעג טשינ םענייס

 טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,ןשטנעמ ֹוצ ןעננואיצַאּב עריא ןיא

 ענג טָאה יז ןוא סנגינעגרַאפ ענענייא עריא טכוזענ ץלַא ןופ רעירפ

 רעייז םיא רַאפ ןָאט עקַאט ןוא םענייא וצ ןדנובעגוצ ןייז טנעק

 עטסשיטסירעטקאראכ סָאד ןוא .טריזומַא יז טָאה רע ןמז לּכ ךס ַא

 םיא טימ זיא .יז :אוטרא'ד וצ גנואיצַאּב ריא ןעוועג זיא םעד ןיא

 ןפָאלעגמורַא םיא טימ ןיא יז ;טעדניירפַאּב טנָאנ רעייז ןעוועג

 .םיא ייּב טסַאג רעטפָא ןַא ןעוועג זיא ןוא רעלעב-ןקסַאמ עֶלַא ףיוא

 ןעננואיצַאב עריא ןיא זַא ,טנַאזעג ןליפַא טָאה ןעמ ;ץַאלַאּפ ןיא

 רעגערטזןטשטָאּפ יד ןוא ,ןירעגעווװש ַא יו רעמ ךס ַא םיא יז זיא

 -נופ ןוא .םעד ןגעוו טעקשושעג קינייו טשינ ךיז ןּבָאה ףיוה ןיא

 .-ןפענ טשינ ןליפַא יז טָאה ,קנַארק ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,ןגעווטסעד

 | ...טכַאמ רע סָאװ ןעז ןעמוק וצ קיטיונ רַאֿפ ןענ

 ,טיױו יױזַא ןעננאגעג ןיא ןשטנעמ ַא ןיא םערעטניא ריא

 רע טיױו יוװ ןוא ןנינעגרַאפ ןּבָאה ןפלעה ריא ןעק רע לפיוו ףיוא

 רעמ רע ןעק רעּבָא םיוק .ריא טימ ןעמַאזוצ ןעילוה ןוא ןפיול ןעק

 ..ןּבָאה טשינ רעמ םיא יז ףרַאד ,ןפיול טשינ

 טקטוּפ ,ןשטנעמ עגנוי זיולּב ןּבָאה טלָאוװעג ףיוה ןיא טָאה יז

 .עּבַאנפיוא רעדנַא ןייק רָאנ טלָאװ ךיירקנארפ ןיא גנוריגער יד יו

 ,נָאט ןטונ ַא ןּבעל ןוא ןעילוה ןוא ןצנַאט רָאנ יו טאהעג טשינ

 יֿלַא ןא ןעוועג ריא ייּב ןיוש זיא רָאי קיסיירד רעּביא ןופ שטנעמ ַא

 טָאה שטנעמ ַאזַא סָאװ ,ןייטשראפ טנעקענ טשינ טָאה יז ןוא רעט

 ננורינער עצנַאג יד ,ףיוה ןצנַאנ םעד טָאה יז .ףיוה ןיא ןָאט וצ

 םניא טָאה יז ;לַאּב-דַארַאקסַאמ ַא רַאפ טכאמעג ךיירקנַארפ ןופ

 ןעמ עבלעוו ףיוא ,ןטנווֶא טעװַארּפעג טפָא ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ
 זַא ,יֹווא טיירדענסיוא טָאה יז ןוא נָאטרַאפ זיּב טעילוהעג טָאה

 ןוא ןטַאהקָאטסירַא עטלַא ענעי ןייז טשינ ןלָאז .ןטנווֶא ענעי ףיוא

 יענעריואוושעג יד ןעוועג רעירפ ןענעז עכלעוו ,סעקטַארקַאטסירַא
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 ןּבירטרַאפ טעמּפ ףיוה ןופ טָאה יז ;ןטייהנגעלעג עכלעזַא ייּב טסעג

 ריירקנַארפ עכקעוו ,רעקיטילַאּפ ןּוא רענעמסטַאטש עטונ עלַא יד

 -עג טשינ ייז טָאה טענאוטנַא ירַאמ .ןּבָאה טפראדעג ןַאד טָאה
 ײײירד יוז רעמ ןיוש ךָאה ןענעז ייז ?ריא ייז ןניוט סָאװ וצ .טפראד

 ףרַאד עשז"-סאוו וצ אט ,טשינ ייז ןענעק ןצנַאט ןוא ,טלַא רָאי קיִפ

 -גיק ןוא רעּביוו ערעייז טימ םייה רעד ןיא ןציז ייז ןלָאז ?ייז יז

 ןיינליואוו ןזָאל ךיז םעוו ,ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק יד ,יז ןוא ,רעד

 ,ןשטנעמ עגנוי ןופ עטּפָאכ ַא טיס טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא

 | ..ןצנַאט ןענעק סָאו

 יד ףיוא ןּבָאה טלָאוװעג טשינ יז טָאה ןיײלַא גינעק םעד ןוליפַא

 יז טָאה טפַאשלעזעג ןייז ןיא ;טעװַאדּפעג טָאה .יז סָאװ ,ןטנווַא

 םיא ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ידּכ ןוא ,יירפ ױזַא ןייז טנעקעג טשינ ךָאד

 רעגייז םעד טיירדענרעביא ןטסימוא טפָא יז טָאה ,רעלענש סאו

 ,ןעזרעד טטעלפ גינעק רעד ןעוו ןוא ,סיוארָאפ העש עצנַאג ַא ףיוא

 זיא ןוא טננעזעג ןעמעלַא טימ ךיז רע טָאה ,טעּפש ןיוש זיא סע זַא

 רע יו לענש ױזַא ןוא ,טלָאװעג ןעמ טָאה סָאד ןוא ,ןפָאלש קעוװַא
 ַא ןסָאשעגסיױא ןעמ טָאה ,ריט טייז רענעי ףיוא ןעוועג ןיוש זיא

 -רַאפ עקיטכיר סָאד ןּביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד טשרע ןוא רעטכעלענ

 ןיילַא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא םענרַאפ ןטיירב ַא רָאג ףיוא ןעגנערב

 ...עדנערג יד טריפענ םער ןיא טָאה

 רעד ןעמוקניירַא ןּביֹוהעגנָא ףיוה ןיא טָאה טייצ רענעי ןיא

 רעטעּפש יא סע ?רוג סנעמעוו ףיוא ,טעיַאּפַאל זיקרַאמ רעגנוי
 רעד ןיא --- סעיצולַאװער ייווצ ןיא ןקיליײטַאּכ וצ ךיז ןלַאפעגסיוא

 ךיז .עקירעמַא ןיא טכַאמענ ןּבָאה םעינָאלַאק יד סָאװ ,עיצולאוועד

 -יזיוצנַארפ רעסיורג רעד ןיא ךיוא ןוא ,דנאלננע ןופ ןסיירוצפָא

 .עיצולָאװער רעש

 ןלארעביל א ןופ ןעמָאנ א טָאהעג ןַאד טָאה טעיַאפַאל

 -נעהנָא רעד ןעוועג ךָאד רע זיא ,טַאהקָאטפירַא ןַא ןיילַא ;ןשטנעט

 טענַאוטנא ירַאמ ייב טָאה סָאד רעּבָא ;קילּבוּפער רעיירפ ַא ןופ רעג

 ןעגנונעואב ןֹוא ןעעדיא ןיא ךיז טָאה יז .טכַאמענסיוא טשינ

 ןעוועג ריא ייּב זיא רקיע רעד ןוא ,ןּביילקרעדנַאנופ טנעקעג טשיינ

 "נַאלַאג ַא רעייז ןוא ריציפִא רעננוי רענייש .ַא זיא טעיַאֿפַאל סָאװ

 ןעמונעגפיוא טונ רעייז ףיוה ןיא םיא טָאהו יז .רעילַאוַאק רעט
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 יז ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע רעּבָא ,טייצ עטשירש יד
 -רעד ןעוועג טשינ זיא סָאה ןוא ,ןחמוא ןַא ןפראוועג םיא ףיוא טָאה
 ןעוועג טשינ ריא ןענעז ןעעדיא עׁשֹי נַאקילבוּפער ענייז סָאװ ,רַאפ
 ..ןצנַאט טנעקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד רעּביא רָאנ ,ןצרַאה םוצ

 טשיג ןָאק סָאװ ,םענייא ףיֹוה ןיא ןּכָאה יז ףרַאה סָאװ וצ
 ?ןצנַאט

 םגינעק ןרַאֿפ ןּבילקעגוצ טָאה יז סָאװ ,ןרָאטסינימ יד ןליפא
 ןוא .ןצנַאט טוג ןענַאק טזומעג ץלַא ןופ רעירפ ןּבָאה ,טעניבַאק
 ןיולב ןטלַאה טנַאקעג ךיז טָאה טעניּבַאק ןיא רעטסינימ-ץנַאניפ ַא
 ,טלעג גונעג ןבעגעג לָאמ עלַא ןיגינעק רעד טָאה סאו ,רעכלעזַא
 -רעד טשינ ןֹוא ףרַאד יז סָאֹו ףיוא תוישק ןייק קידננערפ טשינ
 עסַאק-טגנוריגער רעד ןיא זיא סע זַא ,סעטכישעג ןייק קידנקייצ
 ...תֹובֹוח ןיא ןדָאּברַאפ זיא ןעמ ןוא טלעג קינייװ ןַארַאפ

 ,ןֿפיוו טלאװועג טשינ טענַאוטנַא ירַאמ טָאה תונֹוּבשח עכלעזַא
 רער ןופ ףוא ףיוה ןכעלגינעק ןופ יז טָאה םורַא ןוא םורַא ןוא
 ...ןדליוו ַא ,לָאװַאנרַאק א טכַאמענ גנורינער רעשיזיוצנארפ רעצנַאג

 םקעז לטיפאק

 "עּביל ןוצ טסענ טנינינעק רעד - ןאנא'רט
 -עק ןיא ןטייהיירפ גונעג טַאהעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ שטאכ

 סָאװ ,ןָאט טנַאקעג טרָאד טָאה יז ןוא לַאסרעוװ ןיא ץַאלַאּפ ןכעלגינ
 רעמ ךאנ ןָּאה וצ טסולגענ ךָאד ריא ךיז טָאה ,טלָאװעג טָאה יז

 ךיא לָאז רע ,ןַאמ ריא ייּב טלעוּפעג יז טָאה ןַאד ןוא ,טייהיירפ -
 -ן5 ,גינעס רעטלַא רעד ואוו ,ןָאנַאירט ןיא עשטַאד יד ןּבעגקעוַא
 ןוא ירָאּבויד םַאדַאס יד | ןטלַאהעגסױא טָאה ,רעט-198 רעד סיא
 ,ענייז סעסערטעמ ערעדנַא

 לייוו ,טייז ריא ןופ רעלעפ רעסיורנ א ןעוועג זיא ןיילַא סָאד
 -עק ןטלַא םעד טימ ןדנוּברַאפ ערעדנַא ייפ ךיז יז טָאה טימרעד
 ןעמָאנ ןסואימ א רעייז טַאהעג טָאה עכלעוו ,''טסענ-סעביל , םגינ
 ,.,דנַאל ןצנַאג ןרעּביא
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 ד .טרעלקעג טשינ םעד ןגעוו רעּבָא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 ןלעפענ ריא זיא סע .קיִלּב ןטייוו ןייק טָאהעג טשינ לבב טָאה

 טלָאװעג טרָאד יז טָאה ,ןָאנַאירט ןיא עשטַאד ענייש יד ןרָאװעג

 ,ףיוה רעלַאפרעװ ןיא יוו רעיירפ ןליפ ןענָאק ךיז לָאז יז ידּכ ,ןייז

 לָאמנייק ןיהַא רָאט רע ןַא ,ןעמונענסיוא יז טָאה ןַאמ םייּב ןוא

 ןסיװ טזָאל רע רעדייא רעדָא ,גנודַאלנייא ןַא ןָא ןעמוק טשינ

 ...טמוק רע זַא ,רעירפ

 טָאה רע לייו ,טלעוּפעג סָאד יז טָאה ןט-16 םעד סיאול ייּב

 ןּביױהעגנָא ןָאנַאירט ןיא יז טָאה ןַאד ןוא ,ןּבענעגכַאנ ץלַא ריא

 ךיז ןופ יז טָאה טרָאד .לַאסרעוו ןיא יו ,רעיירפ ךס ַא ךָאנ ןּבעל

 יטע םעד טפַאשעגּפָא ןצנַאגניא ןוא ןפראװעגרעטנורַא ןלוע עלַא

 .ףיוה ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טעק

 "נא ירַאמ ייּב זיא סָאד --- לוע ןַא ךיז ןופ ןפרַאורעטנורַא

 ןָאט וצ ןדירפוצ ןעוועג לָאמ עלַא זיא יז .טולּב ןיא ןעוועג טענַאוט

 -גיא זיא סָאװ ,ןּבעל ַא קעוַא ןָאנַאירט ןיא עקַאט זיא ,ךאז אזַא

 רעּבָא ךַאז ןייא ןיא .לַאסרעװ ןיא ןּבעל םעד ןופ שרעדנַא ןצנַאג

 טָאה ,לַאסרעװ ןיא וו טקנוּפ -- עּבלעז סָאד ןעוועג סָאד זיא

 זאא סע .טליּפשענ ךיוא ךיז ןָאנַאירט ןוא טענַאוטנַא ירַאמ

 ,ךיירגינעק ַא טימ טליּפשעג ךיז יז טָאה לַאסרעװ ןיא ,רעמ טשינ

 ..:םיײקשײטַאהקַאמעד טימ טליּפשעג ךיז יז טָאה ןָאנַאירט ןיא ןוא

 -נֹורַא טסעג עלַא ןלָאז ןָאנַאירט ןיא זַא ,טריפעגנייא טָאה יז

 -גגיױצעגנָא עצנַאג יד ,טיײקכעלרינַאמ עצנַאג יד ךיז ןופ ןפרַאוװהעט

 ןוא ליװ ןעמ ןעוו ןעמוק לָאז ןעמ ;יירפ ןליפ ךיז ןלָאז ןוא טייק

 ןוא ליוװ ןעמ סָאװ ןָאט ךיוא לָאז ןעמ ;ליו ןעמ ןעוו ןייגקעוװַא

 יד ייט ןעגנַאלרעד טפָא טרָאד טנעלפ ןייֿפַא יז ,ליוו ןעמ יו דער

 ןוא ןיילַא תומהּב יד ןקלעמ וצ טַאהעג בי ךיוא טָאה יז ןוא טסעג

 ןוא לדיימ-ךוטסַאּפ ַא יװ לָאמַא --- רעכַאפנייא סָאװ ןָאטנָא ךיז

 ...עטרעיוּפ ַא יוװ לָאמַא

 "כיוא רעד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעניימ טשינ רעּבָא ףרַאד ןעמ

 זיא סע ;טייקכעלמיטסקלָאפ וצ ,טייקכַאפנייא וצ עביל ַא ןופ קזרד

 ד ;לעטשנָא ךס ַא ןעוועג םעד ןיא זיא סע ,?יפש ןעוועג םעד ןיא

 ןעמ ;עטעדליגַאּב ַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג זיא "'טייקבַאפנייא ,

 סע זַא ,ױזַא לּבעמ סָאד ןּברַאפוצּפָא טלעג ךס ַא ןּבעגעגסיוא טָאה
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 ןפרָאװעגרעטנורַא ךיז ןופ טָאה ןעמ ;טושּפ ןוא טלַא ןעזסיוא לָאז
 ;טיישרַאפ ןוא ןזָאלעצ ןייז ןענָאק לָאז ןעמ ידּכ ,טייקבעלרינַאמ יד

 ,םער ןיא ןענַאטשַאּב זיא סָאװ ,ליּפש א טכַארטעגסױא טָאה ןעמ

 יא ןוא ןטרָאג ןֹופ ןעיילַא יד רעּביא ןפָאלענמורַא זיא ןעמ סָאװ

 ןעמ טָאה קידנפיול ןוא עשטַאד רענייש רעד ןופ ןרעמיצ יד רעּב

 דס ַאטסָאקעג ןּבָאה סָאװ ,סעזַאוו ערעייט ןוא ךעלמיוּב ןכָארּבעצ

 ...טלעג

 ךיז טזָאל ןעמ זַא ,סַאּפש טָאה ןעמ זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד
 -םִא ןָאנַאירט ןיא עשטַאד יד טָאה םורַא ןוא םורַא ןוא ,ןייגליואוו

 - ...קנַארפ ןָאילימ ייווצ וו רעקיצניוו טשינ טסָאקעג
 טָאה סע רעוו ןוא ןפָא ןענַאטשעג קידנעטש ןיא ָאנַאיּפ יד

 ןיגינעק יד טָאה טפָא רעייז ןוא ,טלּבמיצעג טָאה ,טלָאװעג רָאנ

 ןיא .םענעי טימ לָאמַא ןוא םעד טימ לָאמַא ,ןטעוד ןעגנוזעג ןיילַא

 טָאה סע רעװ ןוא ,ןעגנורּפשעג ןוא טצנַאטעג ןעמ טָאה ןטנווא יד

 ןרָאװעג ןיגינעק רעד ייּב זיא רעטנַאלַאג ןוא רענעש טצנַאטעג רָאנ

 עט טאהעג ןּכָאה עכלעוו ,ןעמאד ןוא טיילעננוי ,ןסחי רעצנַאג ַא

 -ַאירט ןיא ןינינעק רעד טימ ךיז ןּבָאה ,סיפ עקידוועריר ןוא ּפעק עּפ

 ןלייצרעד טנַאקעג רָאנ טָאה סע רעוװ ;שימייה רעייז טליפעג ןָאנ
 טָאלג א טַאהעג רָאנ טָאה סע רעוו ,ןטנַאקיּפ א ,ץיוו םענייש ַא

 "יורג ַא ןיגינעק רעד ייב ןזיא ,ןדערַאּב םוצ ןוא ןדער םוצ לנניצ

 יקידייפ ןוא סעקינסַאּפוא -טסופ עֶלַא יד ;ןרָאװעג שטנעמ רעס

 -רעד טנַאקעג טשינ ץעגרע ןיא רעירפ ךיז ןּבָאה עכלעוו ,רעיינ
 ךיז ןּבָאה ייז ;םינסחי עסיורג ןרָאװשנ לָאמַא טימ ןענעז ,ןגָאלש

 טכַאמעג ,גינָאה םורַא ןעניּב יו טענַאוטנַא ירַאמ םורַא טיירדעג

 רעּבָא ,טניירפ עטונ עטסעּב יד ריא ןענעז ייז זַא ,לעטשנָא םעד

 ;סעדָאניװ ענענייא ערעייז ןעוועג ןסיוא ייז ןענעז ןתטא רעד ןיא

 -ומ א ןרעוו וצ ןייצ יד טפרַאשעג ךיז טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי

 םעּפע ןגירק וצ יױוזַא רעדָא ,לַאשרַאמ ַא ,לָארענעג ַא ,רעטסינ
 רעקיניזטכייל רעד ייּב ןוא ,טונ ךיז טלָאצַאּב סָאװ ,טמַא ןכיוה א

 ןיא ריא ייּב לייוו ,ןלעוּפ טנַאקעג סָאד ןעמ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ
 רעדָא ,ןצנַאט טונ ןָאק ןַאמ ַא יּבַא זַא ,ןסילשַאב וצ טכער ןעוועג

 ףרַאד ז ,ןטנַאקיפ ַא ,ץיוו םענייש ַא ןלייצרעד וצ רעטסיימ ַא זיא רע

 | ...רעטסינימ 8 ןרעוו רע
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 ,ןטסירעירַאק טימ טלגנירעגמורא ןָאנַאירט ןיא ךיז טָאה יז

 טייצ רעדעי וצ ןענעז עכלעוו ,םיאורּב טָאלג ןוא ןטסירוטנַאװַא

 ןוא ,ןסיּב ןקַאמשעג א ןּפַאכניירַא ןוא ?דנייּב ַא ןקעפוצּפָא טיירנ
 ןזיא סע זַא ,שימייה ױזַא ןרָאוװעג ייז ןופ עטסרעמ יד טימ זיא יז

 ןכַאז עטסמיטניא יד ןגעוו ייז טימ ןדער וצ טכער ןעוועג ריא ייּב

 ...ןַאמ ריא ןופ ןכַאמ קזוח ןוא ןכַאלּפָא ןפָא ןוא

 טכַאמעג לָאמַא טָאה ןשטנעמ עטנָאנ עריא ןופ רענייא ןעוו

 ןייק טימ טשינ ךיז טריסערעטניא גינעק רעד זַא ,גנוקרעמַאּב ַא

 רַאפ ןעניפעג יו ,ךַאז ַאזַא ןנעוו טשינ וליפא טכַארט ןוא ןעיורפ

 "עג םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ ףיורעד יז טָאה ,עסערטעמ ַא ךיז

 ;גנוקרעמַאב ַאזַא טכַאמ

 רשפא םיא יז טעוװו ,עסערטעמ ַא ָאי רע טניפעג יאולה ---

 ...רימ וצ ןַאמ ַא ןייז וצ יו ןענרעלסיוא

 -רעטנוא יז טָאה גנוריפפיוא ריא טימ ,גנומענַאּב ריא טימ

 רעירפ טָאה ןעמ סָאװ ,ננואיצַאב רעה ןופ ןרָאב םעד .ןןּבָארגעג

 טָאה טייל עריא ןופ רענייק .ןינינעק ַא וצ ןוא גינעק ַא וצ טָאהעג

 ייז יו םעדכַאנ גינעק ןרַאפ טקעּפסער ןייק ןּבָאה טנָאקעג טשינ

 ּםִא טכַאל ,ןיגינעק יד ,ןיילַא יז יוװ ,טרעהענ לָאמ ליפיוזַא ןבָאה

 טנָאקעג טשינ רעמ ךיוא טָאה רענייק .םיא ןופ קזוח טכַאמ ןוא

 ,יוזַא טריפענפיוא ךיז טָאה יז ?ייוו ,ריא רַאפ טקעּפסער ןייק ןּבָאה

 ...ןֹּבָאה טנָאקענ טשינ טקעּפסער ןייק ריא רַאפ טָאה ןעמ זַא
 ןגנוי םעד טימ טצנַאטעג לָאמנייא ןאנַאירט ןיא טָאה יז ןעוו

 בָא לעטש ַא ןּבענענ ןענירעד ןטימ ןיא ךיז יז טָאה ,ןָאליד ףַארג

 | ...טמעטָאעג רעווש יז טָאה ייּברעד ןוא

 סָאד יו ןטסימוא טליפ --- ,טנַאזעג יז טָאה -- ,ףַארג ---

 ,..רימ ייּב טּפַאלק ץרַאה

 ןָאליד ףַארג טָאה ,ןשטנעמ ךס א ןעוועג ייּברעד ןענעז סע

 טָאה רע ןוא ,ןיגינעק רעד טימ זיא רע שימייה יװ ,ןזייוו טלָאװעג

 טסורּב ריא ףיוא טנַאה יד טניילענפיורַא ןנייוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ

 -ענוצ זיא ןַאד דָארג ןוא ,ריא ייּב טּפַאלק ץרַאה סָאד יוװ ןליפ וצ

 ...גינעק רעד ןעמוק
 םעד טגָאזעג רעט-16 רעד סיאול טָאה --- ,רעה .ןיימ ---|

 ...טרָאװ ןפיוא ןּביולג ןעמ ףרַאד ןיגינעק ַא --- ,ףַארג
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 וצ ןּבעג וצ ןעוועג ןסיוא רעט-16 רעד סיאוק זיא טימרעד

 זיא רע זַא ,םעטיראילימאפ ַאזַא טשינ טלעפעגנ םיא זַא ,ןייטשרַאפ

 -יזטכייל יד רעּבָא .ןרייל טשינ סָאד ?יוו רע זַא ןוא קיטכיזרעפזיא

 ןעמונעג טשינ ןצרַאה םוצ סָאד ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ עקינ

 ,טלָאװעג טָאה יז יו יױזַא טריפענפיוא ךיז טָאה יז ןוא

 רשפא ךיז רעדָא ,ןרָאװעג קנַארק ןָאנַאירט ןיא לָאמנייא זיא יז

 ןצנַאגניא לַאסרעװ ןייק טייצ ערעננעֿפ א יז זיא ,קנַארק טכַאמעג

 ,יד ןש'יווצ ןוא ,ןָאנַאירט ןיא טקיטבענעג טָאה יז ;ןעמוקעג טשיג

 "עג ןענעז ,טנוזעג ריא ףיוא ןקַאּפפיוא, טפרַאדעג ןּבָאה סָאװ

 -ַאװ ףַארג רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןוא ,טיילעגני: ךיפ ןעוו

 זיא רע זַא ,טגָאג טָאה ןעמ ןעמעו ףיוא ,יזַאהרעטסע ןיטנעל

 | - ..רעטּבילעג ַא רעריא

 טימ ןּביילּב טרָאטעג טשינ לָאמטייק טָאה ןייֵלַא גינעק רעד

 סָאד ןּבָאה עריא טניירפ יד .ןָאנַאירט ןיא טכַאנ רעביא ןיילַא ריא

 ךיז ףיוה רעלַאפרעװ ןיא ןעפ טָאה טסיזמוא טשינ ןֹוא ,טגעמענ ָאי

 :ענארפ אזא טלעטשעג טָאה ןעמ ןוא ןוּבשח םעד ףיוא טלציוועג

 ריִפ ןסַאּפפיוא ןפחַאד טנוזעג סניגינעק רעד ףיוא בוא ---

 ןסָאּפפיױא טפחַאדעג ןטלאװ ןעמאד ריפ עכלעוו זיא ,ןרעילַאוװַאק

 ...?קנַארק ןרָאװעג ךיוא טלָאוװ רע ןעוו ,טנוזעג סגינעק םעד ףיוא

 -רעוו ןיא רענידַאּב ןוא ןעמַאד-ףיוה טנזיוט עכעלטע עֶלַא יד

 ןיגינעק יד לייוו ,ןָאט וצ סָאװ טָאהעג טשינ ןּבָאה ףיוחה רעלַאס

 טליּפשעג ךיז טָאה יז ואוו ,ןָאנַאירט ןיא ןעוועג ס?ייטנטסרעמ זיא

 -עגמורַא ןענעז ייז ?ייוו ןוא ,טייקשיטארקָאמעד רעטשרמולּכ ןיא)

 רעיירפ רעד טימ ןָאט וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ ןֹוא קידייל ןעננַאג

 -טָאולּפ ןנָארטענ ,תוליכר טרערעג ייז ןּבָאה ,ןּבָאה ייז סָאװ ,טייצ

 סעקטָאילּפ ןוא ןתוליכר עלַא יד רַאֿפ עמעט עטסעּב יד ןוא ,סעק

 ...ןילא טעמַאוטנא ירַאמ יו ,ערעדנַא ןייק טשינ ןעוועג זיא

 ףיוח ַא --- ךיז רַאֿפ ףיוה רעדנוזַאב יא ןרָאװעג זיא ןָאנַאירט

 וצ טייצ ןופ זיולּב .טייקטיישראפ ןוא טייקנזָאלעצ ,ןיזטכייל ןופ

 רעטערטראפ א ,טסַאנ רענעעזעגנָא ןַא ןעמּוק ןיהַא טנעלפ טייצ

 ןוא ,רנַאֿפ רעדנַא ןַא ןופ גינעק ַא רעדָא ,גנוריגעה רעדנַא ןַא ןופ

 ךיז ןוא הלֲעמ רעד ןיא ןטלַאה םזופענ ןיוש ךיז ןעמ טָאה ןַאד

 ןיא טסעג ענעעזעגנָא ענעי ןופ רענייא ,רעקידנעטשנָא ןריפפיוא
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 רע ןוא ,ןרעווש ןופ גינעק רער ,רעטירד רעד סואוואטסונ ןעוועג

 ריא ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןופ סַאּפש ןכַאמ וצ טאהעג ביל טָאה

 יו טשינ טלעפעג םיא זַא ,ןליפ לָאז יז זא ,ױזַא טנָאזעגנײרַא טפָא

 ...ףיוא ךיז טריפ יז

 ירעטכירעגמוא ןָאנַאירט ןייק ןעמוקעג לָאמנויא זיא רע ןעוו

 ...ןרָאלרַאפ קרַאטש טענַאוטנַא ירַאמ ךיז טָאה ,טייה

 --- .טנָאזעג יז טָאה -- ,םענעננָא טשינ ױזַא זיא רימ ---

 ןכעלגינעק א רַאפ ןסע טיירגעגוצ טָאה ןעמ יצ ,טשינ רָאנ סייוו ךיא

 ...טסַאנ

 -עג גינעק רעשידעווש רעד טָאה -- ,טשינ טכַאמ סָאד ---

 ,ןשטנעמ ייווצ רַאפ ןסע ָאד זיא סע ואוו ,זיוח ַא ןיא --- .טרעפטנע -

 ...ךיוא ןטירד א רַאפ נונעג ןייז טעוו

 -עהֹוצנֶא ןּבעג טלָאוװשנ גינעק רעשידעווש רעד טָאה טימרעד

 ...ןיילַא טשינ זיא טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,דשוח זיא רע זַא ,שינער

 יד ,טייהנגעלרַאפ רעסיורג א ןיא טליפעגנ ןאד ךיז טָאה יז

 .טסַאג ןרַאפ ןייז אצוי טלָאװעג טָאה יז ןוא ,ןיגינעק עשיזיוצנַארפ

 ,םיא רַאפ ןעגנוזעג ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא טליּפשענ םיא רַאפ יז טָאה

 יז ןעוו ןוא .ךיז ןיא טלכיימשעג טָאה גינעק רעשידעווש רעד ןוא

 -עג רע טָאה ,ןענניז ריא םיא טלעפעג סע יו ,טנערפענ םיא טָאה

 | ' :טרעפטנע

 .טכעלש טשינ ריא טגניז ןיגינעק א נילדעוו ---

 ןיא ,ןעגנולעטשראפ ןּבענעג ןָאנַאירט ןיא טָאה ןיגינעק יד

 יד ,ךעלנייועג ,קידנליּפש ,טקילייטַאּב ךדיז טָאה ןייֵלַא יז עכלעיו

 ,ןלָאר-טּפיוה

 ,קיזומ ןיא רָאטַאמַא ןא ןעוועג זיא יז יו ױזַא טקנוּפ רעּבָא

 ןגעוו .רעטַאעט ןליּפש ןיא רָאטַאמַא ןַא ןעוועג ךיוא יז זיא ױזַא

 ,ןגָאז טייצ רענעי ןיא ןעמ טנעלפ עסירטקַא סלַא ןטייקיאעפ עריא

 ."טכעלש ךעלגינעק ,, טליּפש יז זַא

 ,ךַאז עקיצנייא יד ,ןירָאטַאמַא ןַא ןעוועג ץלַא ןיא ןיא יז

 עקַאט טָאה ןוא ןירָאטַאמַא ןייק ןעוועג טשינ זיא יז רעכלעוו ןיא

 זיא ,"ןטייקיאעפ,, עלענַאיסעפָארּפ ,,ןטייקיאעפ,, ןזיווענסיורַא

 ןטיירב א רָאנ ףיוא ןטרָאק ןיא טליּפשעג טָאה יז ,יירעלּבמענ ןעוועג-
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 טָאה ,?לשיש-ןטרָאק םייּב טצעזענקעװוַא ךיז טָאה יז ןעוו ;םענרַאפ

 .ןסיײרּפָא טנָאקעג טשינ טרָאד ןופ יז ןעמ

 טנזיוט קיצרעפ ןוא טרעדנוה טליּפשרַאפ לָאמנייא טָאה יז

 "ענג ריא טימ ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוא ,ןָאק ןייא ןיא קנַארפ

 ךס א ןעניוועג ןעמ ןָאק ריא ייּב זַא ,טסואווענ ;יוש ןּבָאה ,טליּפש

 ןליּפש טנעקענ טָאה סָאװ ,טסירוטנַאװַא ןַא ץעגחע רָאנ אוו .טלעג

 טסַאג רעטניילעגנָא ןַא ןעוועג זיא ,טַארקַאטסירַא ןַא ןופ עלָאר יד

 ךיז ןעמ טָאה לָאמנייא ןוא ,לשיט-ןטרָאק סטענַאוטנַא ירַאמ ייּב

 ןוא ,ןטרָאק עטנכייצעג טימ ןליּפש טייל ענשזַאו יד זַא ,טּפַאכעג

 ,לַאדנַאקס רעצנַאג ַא ןרָאװעג זיא ןַאד

 ""טנינעקשג , טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ואוו ,לשיט-ןטרָאק ַא ייּב

 ,טייקטכייל אזא טימ ךעלסיטש-דלָאג ןניולפעגנ לָאמ עלא ןענעז

 ייז וו טקנוּפ ,טַאהעג טרעוו יד טשינרָאג ןטלָאװ ייז יו קנופ -

 רעליּפש ערטסאילאכ עצטַאנ יד ןוא ,דרע רעד ןופ ןסקַאװעג ןטלאוו

 ,ַאוטרַא'ד ץנירּפ רעד ןוא ,טכָאקעג ךיז ןּבָאה עלַא ;דליװ ןעוועג זיא

 טאהעג טָאה ,ןָאק ןיא ןייז וצ טלעפרַאפ ןטלעז טָאה רעכלעוו

 ןעגנַאגעג םיא ןיא סע ןעוו ,ןעװעטלַאװעג ןוא ןעי ירש וצ עכט ַא

 ערעפסָאמטַא יד .טכעלש ןעגנַאגעג םיא זיא סע ןעוו ךיוא ןוא טוג

 ...עבעלגינעק ןייק טשינ רעייז ןעוועג זיא
 ינייא טָאה ןעמ ןַא ,טקירעדינרעה ױזַא םעד ןיא ךיז טָאה ןעמ

 -וטנַאװַא ןַא ,רעדנעלגנע ןסיוועג ַא ןָאק ןיא ןעמונעגניירַא לָאמ =

 טָאה ןעמ ;רעליּפש-ןטרָאק ןלענַאיסעּפָארּפ א ,קילושז ַא ,טסיר

 רע ןיא םעדכָאנ דלַאּב ןוא ןינינעק רעד רַאפ טלעטשעגרַאפ םיא

 !טגנוטלאהרעטנוא עריא ףיוא שטנעמ רענענייא ןַא ןרָאװעג ןיֹוׁש

 --וק ַא ןֹופ ףיולרַאפ ןיא ןוא ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג טָאה ןעמ .ואוו

 םענעזָאלעצ םעד ןופ ערעדנַא יד ייב ןוא ריא ייּב רע טָאה טייצ רעצ

 וקנארפ ןָאילימ קיסייר ד ןופ עמוס ַא ןענואוועג לדניזעג

 -ננילּבמעג טכַאמעג ןצַאלַאּפ עכעלנינעק עלַא ןופ טָאה ןעמ

 ךעלמעווש יוװ טעידָאלּפעג ךיז ןּבָאה רעליּפש-ןטראק ואוו ,רעזייה

 ?טלבמענעג סָאד ןעמ טָאה ןוּבשח סנעמעוו ףיוא ןוא ,ןנער ַא דָאנ

 טלעטשעג טָאה ןעמ .קלָאפ ןשיזיוצנַארפ םעד ןופ ןוּבשח ןפיוא

 לאוקיש םעד ךיוא רָאנ ,טלעג סעמוס עסיורג רָאנ טשינ ןָאק ןיא

 ,ןגוא יד ןיא דמַאז ןפרַאו וצ ידֹּכ ןוא ,קלָאפ ןופ ןוא דנַאפ ןופ
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 יד ןופ לייט םעניילק א לָאז ןעמ זא ,טריפעגנייא ןיגינעק יד טָאה

 ...עמירא יד רַאפ ןבענקעווא ןסניװעג

 ןטעלגרַאפ טוואורּפעג ןעמ טָאה עמירַא יד רַאפ םנשָארג טימ

 .ןענָאילימ רעטרעדנוה ןופ יירעדנעוושרַאפ יד

 ןעמ ;דוס ןייק ןּביילּברַאפ טנַאקעג טשינ ןּבָאה ןכאז עכלעזַא

 ,ךיירקנארפ ןיִא רָאנ טשינ ןּבירשענ ןוא טדערעג ייז ןנעוו טָאה

 ןיּרעזייק עֶׁשיִכיירטסע יד ןעוו ןוא .רעדנעל עדעדנַא ןיא ךיוא רֶשנ
 טהיפ רעטכַאס ריא ױזַא יו טסואוורעד ךיז טָאה אזערעט עירָאמ

 -יצ ףיוא ,ןטהָאק ףיוא תורצוא טעדנעוושרַאפ יז יו ןוא ףיוא ךיז

 -מוא ןרָאוװעג יז זיא ,ןְּכַאז ערעדנַא ףיוא ןוא רעדיילק ףיוא ,גנור

 טָאה ,טקישעגוצ ןַאד ריא טָאה יז סָאװ ,ווירב ַא ןיא ןוא ,קיאור

 ;יוזַא ןבירשעג יז

 סָאה רימ ןסיירעצ ,ריד ןגעוו רעה ךיא סָאװ ,סעטכישענ יד ,,

 וד סָאװ ,םעד ןופ טקידיילַאּב ךיז ?יפ ךיא .רעקיטש ףיוא ץרַאה

 רעטכָאט עּביל ןוא ערעייט .גנוריצ ףיוא טלעג ליפיוזַא סיוא טסיִנ

 ךיא ןעוו ,ריִמ ףיוא טלָאפ דחּפ א ?ןריפ סָאד טעװ ןיהואוו ,עניימ
 ."םעד ןנעוו טכַארט

 רעטכַאט יד יו רעמ ןעזעג רעטומ יד טָאה סנטייוו רעד ןופ

 טנַאקעג טשינ ןוא טקָאװעג טשינ טָאה רעטכָאט יד .טנָאנ רעד ןופ

 .ךיז ןיא ןָאטרַאפ ליפוצ ןעוועג קידנעמש זיא יז לייוו ,ןעז

 -ַאוטנא ירַאמ טָאה ,ןכערּפשענ עטסנרע ןריפ סָאװ ,ןשטנעמ

 -ננַאלעג ךיז יז טָאה טפַאשלעזעג רעייז ןיא ;טַאהעג ביל טשינ טענ

 טימרעד ןוא ,ןשטנעמ עקיניזטכייל טָאהעג ביל טָאה יז ;טסיליײװו
 ריא וצ ןדנוּבענוצ יױזַא ךיז טָאה יז סָאוורַאֿפ ,ךיז טרעלקרעד

 זיא יז יו טקנוּפ לייוו ,ַאוטרַא'ד ץנירּפ םעד ,רעגָאװש ןטסגניי

 טָאה יז ןוא ,רענעזָאלעש א ןוא רעקיניזטכייל א ןעוועג רע ךיוא

 רעדנואוו ןייק רָאנ ןיא סע זַא ,ױזַא טריפענפיוא םיא טימ ךיז

 טימס טָאה יז זַא ,טגָאעג ןעמ טָאה ףיוה ןיא סָאװ ,ןעווענ טשינ

 ...ןענְנואיצַאּב עמיטניא םיא

 ,ךיא םורַא טיירדענ ךיז ןּבָאה סָאװ ,רענעמ ערעדנַא יד ךיוא
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 -עצ ןוא עקיניזטכייל עלַא --- טינש ןּבלעז םעד ןופ ןעוועג ןענעז

 זַא ,ױזַא ןעמונַאּב טפַאשלעזעג רעייז ןיא ךיז טָאה יז ןוא ,ענעזַאל

 ייז וצ ןעגנואיצַאּב עריא ןיא זַא ,ןייז רשוח טזומעג טָאה ןעמ

 ...טפַאשטניירפ ןֹוֿפ ןצעגערג יד ןיא ןצנַאנניא טשינ ךיז יז טלאה

 ינעסעב ףַארג רעד ןעווענ זיא רערערַאפ עריא ןופ רענייא

 ןַא ןעוועג ףיוה ןיא ןזיא רע ,ץייווש רעד ןיא רענעריוּבעג ַא ,לאוו

 -ער עשירַאצייװש יד ןופ רידנַאמָאק-טּפיוה רעד ,שטנעמ רענעגייא

 שטאב ןוא .ץַאלַאּפ רעלַאפרעװ םעד טכַאװַאּב ןּבָאה סאו ,ןטנעמיג

 ןעזענסיוא רע טָאה ,קיצפופ רָאי א ןופ ןַאמ ַא ןעוועג ןיוש זיא רע

 .םעּביל טריפעג ךָאנ טָאה רע ןוא רענניי ךס ַא

 טָאה סָאװ ,ןַאס א ןעוועג לָאװנעסשּב זיא רוטַאנ רעד ןיא

 .טַאהעג ביל םָאד רע טָאה דלעפטכַאלש ןפיוא וליפא .ןטקעפע ביל

 ךיז לעפַאּב ַא ןּבענעגסױרַא חמחלמ ַא ןיֹא לָאמנייא טָאה ןעמ ןעוו

 טָאה ,ןריפכרוד טזומעג לעפַאּב םעד טָאה רע ןוא ןעיצוצקירוצ

 ,אנוש םוצ םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא גשוו ןטימ ןיא ןַאד ךיז רע

 ,רע טָאה ,סָאד םוט רע סָאוװרַאפ ,טנערפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 :וזַא טרעפטנעעג ,טרָא ןופ ךיז קידנריר טשינ

 ןלַאב א ףיוא יו טקנֹוּפ ךיז ךיא ליפ דלעפטכַאלש ַא ףיוא ---

 ךיא ןעוו ןוא ,ךָאנ טליּפש קיזומ יד ןעוו ,ןיינקעװַא טשינ ןָאק ךיא

 וצ ריט רעד ייּב ּפֶא ,ךעלנייוועג ,ךיז ךיא לעטש ,ןייגקעװַא זומ

 ...קיזומ רעד ןופ רענעט ?סיּבַא ךָאנ שטָאכ ןרעה

 רעייז ןעוועג רע זיא ,ןשטנעמ עשירעטילימ עטסרעמ יד יו

 רע טָאה ןעיורפ ןופ טפַאשלעזעג ַא ןיא ;רעילַאװַאק רעטנַאלַאג ַא

 םעד טסואוועג טָאה רע ןוא ;רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו טליפעג ךיז

 ' ..ןעיורפ ןרעגיױצַאּב וצ יױזַא יוו ,דוס

 ,ןּבילרַאֿפ וצ ךיז רעווש ןעמוקעגנָא טשינ לָאמנייק םיא זיא'ס
 ױװ ,לענש יֹױוזַא טּבילרַאפ ךיז רע טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןיא ןוא

 ...ןעזרעד רָאנ יז טָאה רע
 ןזיױװצסױרַא טאהעג טשינ טוס ןייק רע טָאה גנַאֿפנָא ןיא

 ןַא ןעוועג ןעמעלַא רַאפ ןיוש זיא סע ןעוו רעּבָא ;ריא וצ עּביל ןייז
 ןטכילפ ענייז ןריפכרוד טשינ ןָאק גונעק רעד זַא ,דוס רענעפָא

 שטָאֿפ ,לריימו א ץילַא ךָאנ זיא ןינינעק עגנוי יד זַא ןוא ןַאמ א סלָא

 ינעסעּב רידנַאמָאק רעד טָאה ,טארייהרַאֿפ גנַאל יוזַא ןיוש זיא יז
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 ןזייוסיורא ןּביוהעגנָא ןפָא טָאה רע ןוא טומ רעמ ןעמוקַאב לָאװ

 .,ריא וצ עּביל ןייז

 ,טרעקרַאפ ;טרעטשעג טשינ ןירעד םיא טָאה ןיגינעק יד ןוא

 םיא טימ יז טנעלפ טפָא רעייז ,טומ ןבענענוצ ךָאנ םיא טָאה יז

 תודוס יד טלייצרעד םיא טָאה יז ,ןכַאז עטסמיטניא יד ןנעוו ןדער

 עבט א טאהעג טָאה לָאוװנעפעב יוװ יֹוזַא ןוא .רעמיצפָאלש ריא ןופ

 .ירַאּפ ןיא זַא ,טייו ױזַא ןעננַאגרעד סָאד זיא ,ןעמירַאּב וצ ךיז

 עכלעוו ןיא ,סעיצַאמַאלקַארּפ ןוא ךעלדיל טיײרּפשרַאֿפ ןעמ טָאה

 ןשינערעהוצנא ענייש ןייק טשינ רעייז ןּבעגענרעביא טָאה ןעמ

 ...ןיגינעק רעד ןוא רידנַאמָאק םעד ןשיווצ ןעגנואיצַאּב יד ןגעוו

 -עג ײלרענדישרַאפ טימ טצונַאב טּפָא ךיז טָאה לַאוװנעכעּב
 אזא ףיוא ןיגינעק רעד וצ עּביל ןייז ןזייוווצסיורש ןטייהנגעל

 ןלָאז ערעדנַא זַא רָאנ ,ןעז סָאד לָאז יז רָאנ טשינ זַא ,רעגייטש

 .טרימאלקער טענאוטנַא ירַאמ וצ עביל ןייז טָאה רע .ןעז ךיוא סָאד

 ךיז ןוא דרע רעד ףיוא ףרָאװ א ןּבענעג ךיז רע טָאה לָאמנייא ןוא

 ,עּביל ןיא טרעלקרעד ריא
 סָאד ןֹוא ,ףיוה ןופ ןשטנעמ ךס ַא ןענַאטשעג ןענעז ייּברעד

 ןוא ,טייחננעלרַאפ רעסיורג ַא ןיא ןיגינעק ייד טכַארבעננייד;

 :טנאזעג יז טָאה ,ןלאוטעפעב וצ ךיז קידנדנעוו

 !ןפיוהפיוא ךיז ריא טלָאז ןיוש ---

 :טנרָאװעג ךיוא םיא טָאה יז

 רעּביא ןָאק רע ?ייוו ,ןסיוו טשינ ןופרעד רָאט גינעק רעד ---

 םעד ןרילראפ ןצנאנניא טלָאז ריא ןַא ,זייּב יֹוזַא ןרעוו ךָאנ םעד

 :ו .ןגיוא ענייז ןיא ןח
 -ענסיורַא ןטייהננעלעגנ ךס ַא ייּב טָאה רע סָאװ ,םעד רעּביא

 -גנירדוצ עשיטַאדלַאק א ןוא טיײקיזָאלטקַאט עכעלקערש ַא ןזיוו

 ןסירעגחעּביא ןצנַאנניא רעטעּפש טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,טייקכעל

 -עג טשינ ףיוה ןיא רעמ טָאה רע ןוא םיא טימ ןעגנואיצַאּב יד

 ןיא רע יו םעדכַאנ ,רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ ןוא .ןעמוק טרָאט

 ,ןרַאומעמ ןענופענ ןוויכרַא ענייז ןיא ןעמ טָאה ,טיוט ןעווענ ןיוש

 -נַא ירַׂאמ טימ ןעגנואיצַאב ענייז ןּבירשַאּב טָאה רע עכלעוו ןיא

 זיא רע זַא ,סיוא טמוק ,טלייצרעד רע סָאװ ,םעד ןופ ןוא ,טענַאוט

 ...םיטניא רעייז ןעווענ ריא טימ
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 .ןעצוַאל טשחיפ רעד ןעוועג זיא רעריא רערעהַאפ רעטייווצ ַא
 וד ןֹופ רענייא ףיוא טנעקַאב ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה םוא טימ

 יד ןיא טעװַארּפעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנוטלַאהרעטנוא ענדַארַאפ
 טנַאנ ןענַאטשענ ןענעז סָאװ ,ןזיירק עשיטארקָאטסירא עכיוה רָאנ

 .ןרָאװעג ןלעפעג ךיילנ ריא זיא רע ןוא ,ףיוה םוצ

 ךיז ןעצואפ טשריפ רעד טָאה תולעמ ערעדנוזַאּב ןייק טימ

 -רעד וצ רעטסיימפ א ןעוועג רעּבָא ןיא רע ;טנכייצעגסיוא טשינ

 -נַא ירַאמ זַא ,גונעג ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא סָאד ןוא ,ןצייוו ןלייצ

 .ןרעוו ןוא זיירק ןעמיטניא ריא ןיא ןעמענניירַא םיא לָאז טענאוט

 ...טעדניירפַאּב טנָאנ םיא טימ

 ,טבילרַאֿפ תמא ןא ףיוא ןעוועג ןיגינעק רעד ןוא זיא ןעצואל

 טבעג עצנַאג רע זיא טפָא ןוא ,ןטָאש ַא יוװ ןיינכַאנ ריא טנעלפ -ע

 ,טנוה רעיירטענ א יו רעמיצ-ףָאלש ריא ןופ לעווש רעד ייּב ןנעלעג

 ןעמעוו ,רענעמ ערעדנַא עלַא יד ףיוא קיטכיזרעפייא ןעוועג זיא רע
 ךיוא זיא רע ,טייקמאזקרעמפיוא טקנעשעג טָאה טענַאוטנַא ורָאכ

 .יל עקידמערוטש ענייז ןיא ןוא ,גינעק ןפיוא קיטכיזרעפייא ןעוועג

 ןוא ,ךעלנערטרעדמוא טושּפ ןעוועג לָאמַא רע זיא ןכורּבסיוא-סעּב

 ןיגינעק רעד ןלַאפ יו ךַאז אזַא טביולרעד ךיז רע טָאה לָאמנייא

 רוא ןיא ןייגניירא טפרַאדעג טָאה יז ןעוו ,ןַאד טקנוּפ סיפ יד וצ

 ףיוא יו םיא ףיוא ןטערט לָאז יז זַא ,טלאוועג טָאה רע ;עטעראק

 : ...םערט ַא
 טָאה טענאוטנַא ירַאמ עכלעוו טימ ,ןשטנעמ עטסרעמ יד יו

 סָאװ ,יד ןופ ןעוועג ןעצואל טשריפ רעד זיא ,טלגנירעגמורַא ךיז

 ןוא םעד טימ ןטלַאהעג רע טָאה טָא ,ןּפיצנירּפ ןייק טשינ ןּבָאה

  ןייק ןיא ןיא רע רעּבָא ,םענעי טימ ןטלַאהעג ןיוש רע טָאה טָא

 ירַאֿפ טנעקעג טייצ רעדעי וצ טָאה רע ;טסנרע ןעוועג טשינ ךַאז

 ןסיוועג סָאד ןוא ,טזָאלרַאֿפ םיא ףיוא ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד ןטַאר

 םעד ןעזעג ןיוש טָאה רע ןעוו ,ןַאד זיולּב ןנָאלּפ טנעקעג םיא טָאה

 אזא זיא ןדנעטשמוא עכעלנייוועג רעטנוא .ןגיוא יד רַאפ םיוט

 ןופ רעירפ ?ייוו ,דמערפ ןצנַאגניא ןעוועג םיא ןסיוװעג ַא יו ךַאז
 ..םעדָאניװ ענענייא ענייז טכוזענג םוטעמוא רע טָאה ץלַא

 ןופ ןּבירטרַאֿפ ןעצוַאל טשריפ םעד טָאה ןעמ יו םעדכָאנ

 עטסרעטיּב סטענַאוטנַא ירַאמ ןופ רענייא ןרָאוװעג רע זיא ,ףיוה
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 -נעל ַא טָאה סָאװ ,עקילק-ףיוה יד טציטשעטנ טָאה רע ןוא םיאנוש

 -עטניא יד ּבילוצ טשינ ,ריא ןגעק ףמַאק א טריפעגנָא טייצ ערעג

 ,סעיציּבמַא ןוא ןסערעטניא ענעגייא בילוצ רָאנ ,קלָאפ ןופ ןסער

 ןרָאװעג לָאמַאטימ רע זיא ,ןכָארּבענסױא זיא עיצולָאװער יד ןעוו

 ןעוועג רע זיא 1792 רָאי םניא ןוא ,עיכרַאנָאמ רעד ןופ רעננעק ַא

 ןופ ךידונַאמָאק ַא ,קילבופער רעד ןופ ןלַארענעג יוד ןופ רענייא

 יד טימ ןגָאלשעג ךיז טָאה סָאוװו ,ײמרַא רערענַאיצולאוװעד ַא

 רעּבָא ;עיצולָאװער יד ןקיטשרעד טלאוועג ןּבָאה עכלעוו ,םיאנוש

 יּפִא רַאפרעד םיא טאה'מ ןוא ,ןטַאררַאפ ךיוא םעד ןיא טָאה רע

 ,טלייצרעד טרעווס ןוא .עניטָאליג רעד ףיוא ּפָאק םעד טקַאהעג

 :טגָאזעג רע טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא זַא

 ןימ ןוא דנַאמש ןיימ ,טָאג ןיימ ןטַאררַאפ ּבָאה ךיא ---

 .הטרח ןוא ןּביולג טימ לופ ךיא ברַאטש טציא ;נינעק

 טַאהעג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה יזַאהרעטסע ףַארג ןטימ ךיוא

 טימ טּבעל יז זַא ,ןעוועג דשוח טָאה'מ ןוא ןעגנודניּברַאפ עטנַאנ

 .,,םיא

 ןיא רשח ַאזַא סָאװ ,םעד ןיא ןעוועג קידלוש זיא ןיילַא יז

 -ענסיוהַא ןטייהנגעלעג ךס ַא ייּב טָאה יז ?ייוו ,ןרָאוװעג ןפַאשעג

 .טלעוו רעד ןיא ץלַא םיא רַאפ ןָאט וצ טיירג זיא יז זַא ,ןזיוו

 -עד ריא רַאפ טנַאלקעג לָאמנייא ךיז טָאה יזַאהרעטסע ןעוו
 םיא טקיש ןיעמרעשז-טניעס רעטפינימ-סגירק רעד סאו ,ףיור

 טלָאװו רע ןאוו ,טָאטש רעטייױו ַא ןיא טנעמינער ןייז טימ קעווַא

 יז טָאה ,זירַאּפ ןיא ןייז רעסעּב ליוו רע ?ייוו ,ןייז טלָאװעג טשינ

 :טנַאזעג םיא ?כיימש ַא טימ

 סָאװ ,ןעז דלַאּב טסעװ ,ָאד ךיז טלַאהַאּב וד ,טרַאװ ---

 !רעטסינימ-סנירק א ןופ ?לעפַאּב רעד טָאה סע טרעוו ַא רַאפ

 ןוא ,גנַאהרָאפ ַא רעטנוא ןטלַאהַאב ןיזַאהרעטסע טָאה יז

 םיא ףיוא ךיז יז טָאה ,רעטסינימ-סגירק ןטלַא םעד קידנפורניירַא

 :ןנירשעצ

 ךיא זַא ,רָאנ טעזרעד ריא יוװ !יױזַא ריא טוט לָאמ עלַא ---

 -רַאפ ןָא םיא ריא טביוה ,ןַאמ ַא ןיא טריסערעטניארַאפ ךיז בָאה

 ...ןגלָאֿפ
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  יַלַא רעד טָאה -- .טניימ ריא סָאװ טשינ ייטשרַאֿפ ךיא ---

 ,טנַאזעג רעטסינימ-סגירפ רעמ
 -וצקעװא ?עפַאב ַא ןבענעגסיורַא ריא טָאה סָאװרַאפ ---

 -- {טָאטש רעדנַא ןַא ןיא טנעמינער ןייז טימ ןיזאהרעטסע ןקיש

 .ןגירשעג רעכעה ךָאנ יז טָאה

 .קיטיונ ןעוועג זיא סָאד ?ייוו ---
 .קיטיונ טשינ זיא סָאד זא ,ךיא גָאז ---

 רעד טָאה -- .ןרעדנע טשינ סולשַאּב םעד רעּבָא ןעק'מ ---

 ,טסעפ ןטלַאה ךיז טוואורּפעג רעטסינימזסנירק

 ןייז טעווס יו ןוא ,סייה ךיא סָאװ ןָאט ןזומ טעו ריא ---

 ןוא טסעפ נָאז ַא ןּבענעג יז טָאה --- .ןיזַאהרעטסע רַאפ רעפעב

 ,רעטסינימזסגירק ןטלַא םוצ עציילפ רעד טימ טיירדעגסיוא ךיז
 וצ סָאװ טשינרָאנ ָאד רע טָאה רעמ זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד

 ...ןגקָאֿפ ןוא ןיינ ףרַאד רע ןוא ןָאט

 . יז טָאה ,קעװַא זיא רעטסינימחסגירק רעטלַא רעד ןעוו שי:
 -רעטסע וצ ךיז קידנדנעוו ןוא גנַאהרָאפ םעד רַאשרַאפ ַא ןבעגעג

 :רעטכעפעג א א טימ טנָאזעג יז טָאה ,ןיזַאה

 טעװ רע ?םיא וצ טדערעג ּבָאה ךיא יו טרעהעג טפָאה --- |
 ,ןנפָאֿפ ןיוש

 -ניא טשינרָאג ןיא ןינינעק רעד ןוא ,טכַאלעג ןּבָאה עדייּב

 םעד רעטנוא יז טּבָארג טימרעד זַא ,ןָאט וצ טכַארט ַא ןלַאפעג
 טפרַאדעג יז טָאה סָאװ וצ .םוירעטסינימ-סגירק םנופ טעטירָאטיױא

 יעוועג ריא ייּב ןיא רקיע רעד ןעוו ןכַאז עכלעזַא ןגנעוו ןטכַארט

 ...?ביל טָאה יז סָאװ ,ןַאמ םעד הבוט ַא ןָאט וצ

 -ַאוטנַא ירַאמ ןיא טּבילרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןשיווצ

 ןיא זיא רע .ןָאנקסעק ןעמָאנ ןטימ רענייא ןעווענ ךיוא זיא טענ
 זַא ,ןנָאז ןעק'מ ןוא ,טּבילרַאפ קרַאטש רעייז ןעוועג ךעלקריוו ריא |

 .ןּבעל ןייז ןופ םיורט רעטסנעש רעד ןבילּבראפ םיא ייַּב זיא יז

 ךפ ַא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,עּביל עליטש ַא ןעוועג זיא 6 אה

 ,טייקשירַאנג ךס ַא ךיוא ןוא טייקנייש

 ,שטנעמ רעליטש ַא רעייז ןעוועג רוטַאנ רעד ןיא זיא ואנלכעק

 טאהעג טשינ טָאה רע ;רענעטלַאהעגקירוצ ַא ,רעקידוועמעש ַא

 ןרָאא רע טָאה ,עּביל ןייז ןינינעק רעד ןזייװאוצסיורַא טומ ןייק
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 "עק יד ןיהואוו ,םוטעמוא רעּבָא ,ןגיוושעג ןוא ןטילעג ןרָאי ןוא

 .יז ןיהואוו ,םוטעמוא ;ןעגנַאגעג ךיוא רע זיא ןעגנַאנעג זיא ןיגינ

 -עג שממ קידנעטש יז טָאה רע .,ןרָאפעג ךיוא רע זיא ,ןרָאפעג זיא

 .ןטלעז רעייז רע טָאה ריא וצ טדערעג רעּבָא ,ןגיוא יד טימ ןעגנולש

 ךיז רַאפ לָאמנייק טניפעג סָאװ ,עּביל ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,ןײרַא רבק ןיא טימ טמענ'מ סָאװ ,עּביל ַא ,קורדסיוא ןייק טשינ

 ױזַא יו ,טסואווענ טשינ טענַאוטנַא ירַאמ טָאה עביל ַאזַא ןוא

 ענייז ;טאהעג ארומ ךַאפנייא ןוָאנקסעק רַאפ טָאה יז ;ןצַאשוצּפָא |

 | ...ןסָארשעג יז ןּבָאה ןקילּב עטבילרַאפ

 ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןופ ףיױלהַאפ ןיא ,טייצ עצנַאג יד זיא רע
 . -םיוא קינייו רעייז םיא טָאה יז שטָאכ ,ריא וצ ןדנוּבעגוצ ןעוועג

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא טָאה'מ ןעוו ןוא .טקנעשעג טייקמַאזקרעמ

 "ענג ןיא טצעזעגניירַא יז ןוא ןינינעק יד טריטסערַא עיצולָאװער
 ןיא טרַאּפשרַאפ ךיז ןָאנלסעק רעטּכילרַאפ רעד טָאה ,שינעגנעפ

 רע .ןטיוט ַא ןענופעג טרָאד םיא ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא רעמיצ ַא

 טנעקעג טשינ טָאה רע לייו ,ןבעל ןייז וצ ףוס א טכַאמענ טָאה

 ןעווענ זיא רע רעכלעוו ןיא ,יורפ רעד ןופ עידעגַארט יד ןעזוצ

 ...תענושמ ויּב טּבילרַאפ
 .עריא ןופ רענייא ןעוועג זיא ןָאליד ףַארג רעגנוי רעד ךיוא

 ךיז יז טָאה יז ןופ םענייא ןייק טימ רעּבָא .רערערַאפ עסיורג
 | ,.,טייווצ ןיינ וצ ןּביולרעד טנעקעג טשינ

 ךעוו םורָאװ ;?יפוצ ןלעטשנייא טנעקעג טשינ טושּפ טָאה יז

 ןוא םענייא ןּבילקענסיוא עריא רערערַאפ עלַא יד ןשיווצ טלָאװ יז
 .,םיא טימ טּבעלעג טלָאװ ןוא ןטּבילעג ריא רַאפ טכַאמעג םיא

 טלָאװ יז ןעוו ;לַאדנַאקס רעסיורג א ןרָאוװעג ןפַאשעג רעכיז טלָאװ

 םנופ טשינ זיא סָאד זַא ,טסואוועג עלַא ןטלָאװ ןריוּבעג דניק ַא ןַאד

 .זַא ,ןעוועג טשינ דוס ןייק םענייק רַאפ ןיוש ןיא סע ?יױו ,גינעק

 -וונ יד ןכַאמ ןזָאל טשינ ךיז טעװ רעטנצכעז רעד סיאול ןמז"לּכ

 ןענעק טשינ טעוװ ןוא טנעטַָאּפמיא ןייז רע טעװ עיצַארעּפָא עקיט

 ...רניק ַא ןופ רעטָאפ רעד ןרעוו

 רַאפ זיא ןטבילעג ַא טימ ןעננואיצאב עריא ןיא טייוו וצ ןייג

 .טָאה יז ןוא ,רַאפעג עסיורג-וצ ַא ןעוועג רעּבירעד טענַאוטנַא ירַאמ

 ..ןלעטשנייא טנעסעג טשינ ליפיוזַא
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 ךיז טָאה ,רענעמ רַאפ ןּבָאװ ארומ טזומעג טָאה יז ?ייוו ןוא

 טימ טייקטנָאו ֹוצ גמנוגיינ א ןעלקיװטנַא ןּביוהעגנָא ריא ייּב

 : ...ןעיורפ

 ...טייקכעלטרעצ טכוזעג ייז ייּב טָאה יז

 ...ןגינעגרַאפ טכוזעג ייז ייּב טָאה יז

 8 לא א

 עלַא יד ןיא ןוא ןָאנַאירט ןיא  ,ץַאלַאפ רעלַאסרעװ םניא

 ,טבעלעג טָאה עילימאפ עכעלנינעק יד ןאוו ,ןצַאלַאּפ ערעדנַא

 ןעיצ ֹוצ טייהננעלעג ַא טאהעג לָאמעלַא ןעיורפ עגנוי ענייש ןּבָאה

 ףיז טָאה לָאמעלַא ;טענַאוטנַא ירַטמ ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד

 -עג ןיא םעד רעּביא ןוא ,רערעדנַא ןַא וצ ןדנוּבעגוצ ןיגינעק יד

 יד סָאװ ,ןעיורפ ענייש יד ;האנש א ןוא האנק ַא ןרָאוװעג ןפַאש

 רעד ףיוא קיטכיזרעפייא ןעוועג ןענעז ,ןבעגעגפיוא טָאה ןיגינעק

 ...ןדנוּבענוצ ךיז טָאה יז ןעמעוו וצ ,רעיינ

 ןעוועג יורפ אזא ייּב ןיא ןיגינעק רעד טימ טעדניירפַאב ןייז

 עכלעזא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ .עדָאניװ ַא רָאנ ,סוחי ַא רָאנ טשינ

 ךיוא רָאנ ,תטממ ערעייט טימ רָאנ טשינ טניולַאב טוג ןעיורפ

 עלַא תובוט ןָאטענ ךָאנ יז טָאה ןצרעד ןוא ,סעלעטש עטוג טימ

 טָאה םורַא ןוא םורַא .החּפשמ סרענעי ןופ םיבורק ןוא ענעגייא

 ,טשינ רעהטואוו ןייק רעּבירעד זיא'ס ןוא ,םלָאצַאב טוג סָאד ךיז

 סניגינעק רעד ןרעוו וצ ןסירעג ךיז ןּבָאה ןעיורפ ?יפוזַא סָאװ
 .+,ןידניירפ עמיטניא ,

 עלא ענעי ןופ ןעמענ יד ןּבענוצרעּביא קיטיונ טשינ זיא סע

 ,טעדניירפַאּב ןעוועג זיא טענַאוטנַא ירַאמ עכלעוו טימ ,ןעיורפ ענייש

 -רַאפ ןעוועג ייז ןשיווצ ןענעז סע ןוא ,סיורג רעַײיז זיא לָאצ רעייז

 -טיֹוא טשינ ייז ןשיווצ טָאה עסירטקַא ןַא ןליפַא ,ןּפיט יילרענעדיש

 ןבָאה עכלעוו ,ייוצ ףיוא ןלעטשּפָא רעּבָא ךיז ףרָאד'מ .טלעפעג

 --- ןענעז סָאד ןוא ,ןּבעל ריא ןיא עֶלָאר עסיורג א רעייז טליּפשעג

 | .קַאנילַאּפ ןיפערנ יד ןוא לַאבמַאל ןיסעצנידּפ יד

 ןופ ןעננואיצאב יד ןיא יצ טמיטשַאּב ןסיוו טשינ ןעק'מי

 טימ ןוא לַאּבמַאל  ןיסעצנירּפ רעד טימ ןיגינעק רעד
 רהעכעלטכעלשעגנ רעד ןעווענ ןזיא קָאנילַאּפ ןיפערגו רעד

 טגיונעג ןענעז רעקירָאטכיה עטסרעפ יד .ךיוא טנעמעלע
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 -עלע רעכעלטכעלשעג ןייק םעד ןיא יאס ןַא ,ןבױלו וצ

 רעלַאסרעװ רעד סָאוו ,רַאפרעד זיולּב זַא ןוא ןעוועג טשינ טנעמ

 ןיא ןעמ טָאה ,ןעקנוזעג ףיט ןוא ןּברָאדרַאפ יוזא ןעוועג זיא ףיוק

 ןעוועג רשוח טָאה'מ ןוא טנעמעלע ןכעלטבעלשעג םעד ןעזעג ץלא

 עכעלטכעלשעג ןוא ןעגנוגיינ עשינַאיבסעל ןיא טענַאוטנַא ירַאמ

 ַאּב זיולּב ןעוועג ייז טימ זיא יז שטָאב ,ןעיורפ טימ ןעגנואיצאּב

 ןּבָאה ןעיורפ ענייש --- ןייז טשינ לָאז ךַאז יד יו רעּבָא ,טעדניירפ

 עקידנטיידַאּב ַא רעיז טליּפשעג ןּבעל סטענַאוטנַא ירַאט ןיא

 יד טליּפשעג ןּבָאה עלָאר עטסקיטכיוו ןוא עטסערג יד ןוא ,עלאר

 ..קַאנילאּפ ןיפערג יד ןוא לַאּבמַאל ןיסעצנירּפ יד --- ייווצ

 -יוהעג ַא רעייז ןופ לַאּבמַאל ןיסעצנירּפ יד טָאה טמַאטשעג

 טלַא טשינ רָאי קיצנַאװצ ןייק וליפַא ךָאנ זיא יז ןעוו ;סוחי םענעּב

 "מורַא ךיז ןּבָאה ןַאד ןוא ,חנמלא ןַא ןּבילּבעג ןיוש יז זיא ,ןעוועג

 ןּבָאה הנותח לָאז יז ,ךעלגעמ רעייז זיא'ס זַא ,ןעגנַאלק ןגָארטענ

 .ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק יד ןרעוו ןוא ןטנצפופ םעד סיאול טימ

 טייקכַאװש רעדנוזַאב ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,גינעק רעטלא רעד

 ןֵא ןפרָאװעג עקַאט ריא ףיוא ןַאד טָאה ,ןעיורפ ענייש עגנוי וצ

 ןוא טקיטייזַאּב קיצנוק יז טָאה ירַאּבויד םַאדַאמ יד רעּבָא ,ניוא

 .ןרָאװעג טשינרָאנ ךודיש ןטנַאלּפעג םעד ןופ זיא'ס

 טנַאקַאּב לַאּבמַאל ןיסעצנירּפ יד זיא טענַאוטנַא ירַאמ טימ

 ןעיורפ עדייּב .ןָארט ןפיוא ףױרַא זיא ענעי רעדייא ךָאנ ןרָאװעג

 טפָא ייז טָאה'מ ןוא ,טעדניירפַאּב טוג רעייז ןרָאװעג ךיילג ןענעז

 יד ערעדנַא יד ענייא ךיז ןּבָאה ייז .טמערָאעג ןײגמורַא ןעזעג

 עגנַאל ןעמַאזוצ טּפָא ןּבָאה ייז ןוא ,טלייצרעד תודוס עטסמיטניא

 ױטנַא ירַאמ ןעוועג זיא לַאּבמַאל ןיסעצנירּפ יד .טכַארּברַאפ ןהעש

 .ןירניירפ עטסמיטניא ןוא עטסטנַאנ סטענַא

 י"קנַארפ ןופ ןיגינעק יד ןראװעג זיא טשנאוטנַא יױַאס ןעוו

 ןּבעל ןייז לָאז לַאּבמַאל ןיסעצנירּפ יד זַא ,טלָאװעג יז טָאה ,ךייר

 עטוג ַא ןּבָאה עקַאט ןוא ףיוה ןיא ןעניואוו לָאז יז ,קידנעטש ריא

 ןיוש זיא סָאװ .עלעטש ַא ןפַאשענ ריא רַאפ יז טָאה ,עלעטשי

 -- ףיוה רעלַאסרעװ םניא טּפַאשעגּפָא ןעוועג טנַאפ ךעלטננייא

 ...טפַאשטריװ ריא ןופ ןירעסַאּפּפיױא רעד רַאֿפ טכאמענ יז טָאה יז

 טרעוו לַאּבמַאל ןיסעצנירּפ יד זַא ,ןסייה טפרַאדעג טָאה סע
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 -יק שטָאכ ,ןטפעשענ סנינינעק רעד רעּביא ''טנעדנעטניא,, רעד

 ןוא סָאװ ףיוא ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא טסואוועג טשינ טָאה רענ

 ..ןשטנעמ אזא ןּבָאה ףראד'מ סָאװ וצ

 -יפ רעד ךיוא ,םעד ןגעק ןעוועג ןזיא רעטנצכעז רעד סיאול
 סע לייוו ,ןדייל טלאװעג טשינ סָאד טָאה ָאנרוט רעטסינימ-ץנאנ
 -פ יד ןוא ,האצוה רעסיורג רעיינ ַא ןיא ןּבירטעגניירַא טָאק
 ,דנאטשוצ אזא ןיא ןעוועג ןענעז עסַאק-סגנורינעה רעד ןיא ןצנַאנ

 -ןַא ירַאמ רעּבָא ,שימָאנָאקע ןייז ןוא ןרָאּפש טזומעג טָאה'מ זַא

 םַאל ןיסעצנירפ רעד טָאה'מ ןוא סריא טריפעגסיוא טָאה טענַאוט

 קיצפופ ןוא טרעדנוה ןופ טלַאהעג ַא טימ ,עלעטש יד ןבעגעג לַאּב

 ,רעדורּב ריא ךָאנ ןעמ טָאה וצרעד ןוא ,רָאי ַא קנַארפ טנזיוט
 טָאה'מ .עלעטש רעטוג ַא טימ טגרָאזרַאפ ךיוא ,ןטגירַאק ץנירּפ םעד
 טימ טנעמינער-עירעטנַאפניא ַא ןופ רידנַאמָאק ןרַאפ טכַאמעג םיא
 ..רֶאי 8 קנַארפ טנזיוט 80 ןופ טלַאהעג ַא

 -םקעז ןעוועג טלַא ןצנַאגניא ןַאד זיא לַאּבמַאק ןיסעצנירּפ יד

 רעּביא ןעמַאדףיוה ערעטלע יד ןשיווצ ןזיא ,רָאי קיצנַאװצ ןוא
 ןענַאטשעגנָא טשינ ייז זיא'ס לייוו ,למוט דעצנַאג ַא ןרָאװעג םעד
 -ךיפ יד ן;יורפ רעננוי ַאזַא ןופ ןלעפַאּב יד ןפראוווצרעטנוא ךיז
 ,"טעסיטע םַאדַאמ , סלַא טנַאקַאּב ןעוועג זיא עכלעוו ,יַאאנ ןיטש
 -ףיוה עטשרע יד סלָא עלעטש ריא ןופ טרינגיזער םעד רעביא טָאה
 ףרַאד'מ ּביֹוא זַא ,טקנעדעג טָאה יז לייוו ,ןיגינעק רעד ןופ עמַאד
 ערעדנא ךיוא | .ןייז סָאד יז ףרַאד ''טנעדנעטניא, ןַא ןּבָאה ָאי
 וצרעה .ףיוה ןופ קעווא ןענעז ןוא טרינניזער ןּבָאה ןעמַאד-ףיוה
 יד ןשיוצ טכוזרעפייא רַאֿפ ןרָאב ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךָאנ זיא
 -ןיא יד ןעוועג רעירפ ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ ענייש עגנוי ערעדנַא

 למוט רעד זיא םורַא ןוא םורַא .ןינינעק רעד ןופ סנידניירפ עמיט
 טשינ םעד ןנעוו ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא .סיורג ןעוועג
 -עביא יד ןגעוו טרעמיקעג טשינ ךיז טָאה יז יו טקנוּפ ,טרעמיקעג
 יז טָאה ךַאז ןייק .טכַאמענ טימרעד טָאה יז סָאװ ,ןּבַאנסיױא עקיר
 ןּבעל קידנעטש ןידניירפ עמיטניא יד ןּבָאה וצ יּבַא ,טרַאעג טשינ
 ,.,ליוװ יז יז ןוא לו יז ןעוו ריא טימ ןעגנערּברַאפ ןענעק ןֹוא ךיז

 ןיסעצנירּפ יד טָאה דנאטשרַאּפ ןסיורג קורעּביא ןייק טימ

 ןיוס טשינ ןעוועג רעּבָא זיא יז .טנכייצעגסיוא טשינ ךיז לַאּבמַאל
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 ,טשימעג טשינ ךיז יז טָאה קיטילָאּפ ןיא ,רוטַאנ רעד ןיא עטכעפש

 "נייא ןסיורג ַא טַאהעג טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא טָאה יז שטָאכ ןוא

 "יורג רָאנ ןגירקוצסיורַא טצונַאּב טשינ טימרעד ךיז יז טָאה ,סולפ

 טפַאהנסיוועג טָאה יז .ערעדנַא רַאפ רעדָא ךיז רַאפ סעדָאניװ עס

 ןיגינעק רעד ןּבעגעגרעּביא ןעוועג זיא יז ןוא טעּברַא ריא ןָאטעג

 .ןּבעל ךיא ןופ גָאט ןטצעל ןזיּב

 געקעג טשינ טפַאשטניירפ ַאזַא רעּבָא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 רעתמא רַאפ שוח ןייק טַאהעג טשינ ללבֹּב טָאה יז .ןצַאשּפָא

 ןיא ןָאטרַאפ ליפוצ ןעוועג קידנעטש זיא יז ?ייוו ,טפַאשטניירפ

 | ...ךיז
 רעטפָא ןַא ןעװעג טענַאוטנַא ירַאמ זיא טייצ רענעי ןיא

 ןוא יענימָאג ץנירּפ רעד סָאװ ,ןעננוטלַאהרעטנוא יד ףיוא טסַאג

 עיצַאטוּפער עטונ ןייק .זיוה ןיא ךיז ייּב ןעווַארּפ ןגעלפ ּבייוז ןייז

 ןגעלפ סָאװ ,טסעג יד ;טַאהעג טשינ יענימָאג עילימַאפ יד טָאה

 יד ןוא ,ענעזָאלעצ רעייז ןעוועג ןענעז ,זיוה ןיא ייז וצ ןעמוקניירַא

 טימ טנכייצעגפיוא ךיז ןּבָאה ,טעװַארּפעג טָאה'מ סָאװ ,ןטנווַא

 טנווֶא ַא ןיא ,ןטייקידנעטשנאמוא ןוא יירעליּפש-ןטרָאק ,תוריקפה

 עסיורג רעיוהעגמוא ףיוא ןטרָאק ןיא טליּפשענ טשינ טָאה'מ ןעוו

 טלייצרעד טָאה'מ סָאװ ,טימרעד טריזומַא ךיז ןעמ טָאה ,ןעמוס

 -עג טשינ טָאה'מ סָאװ ,םעטבישעג עטנַאקיּפ ןוא ןציוו עקיצומש

 ןוא ,טפַאשלעזעג רעקידנעטשנָא ןייק ןיא ןלייצרעדחעביא טנעק

 -נעטשטַאמוא ךעלקערש ןּבעגעג טרָאד ןעמ טָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 ...ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עקיד

 ןופ רענייא טָאה --- ,ןטרָאד טינ'מ סָאװ ,ןעננולעטשרָאפ יד ,

 ןעק'מ סָאװ ,ןימ םעד ןופ ןענעז --- ,טלייצרעה רעטעּפש טפעג יד

 + ןעיורפ ענעסַאלעגסױא רַאפ רעדָא ,ןצנירּפ רַאפ זיולּב ןליּפש

 ךס ַא עיצולָאװער רעד רַאפ טריפעג סָאד ןּנָאה ןּבעל אזַא

 ןעגַאטשעג ןענעז שכלעוו ,ןטַארקָאטסירַא עשיזיוצנַארפ יד ןופ

 ןעננוטלַאהרעטנוא יד ןופ ןָאט רעד .ףיוה רעלַאסרעװ םוצ טנַָאז

 יב םעד ןיא יו רערעגחע ןַא ךָאנ ןעוועג זיא רעזייה ערעייז ןיא

 טייל ענשזַאװ יד עכלעוו טימ ,ןציוו יד ;רעטַאעט-קסעלרוּב ןטסקיל

 -לעוו ןופ ,סעטכישעג עקידלציק יד ןוא טעװעקַאמסָאּפ ךיז ןּנָאה

 ,ןלעדראּב ןיא ןרעה טנַאקעג ןעמ טָאה ,ןלָאװקעגנָא ןּבָאה ייז עכ
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 ַאזַא ןיא ןוא .סעקטוטיטסָארּפ ןוא סּפמיּפ ןופ טפַאשלזעגו רעד ןיא
 ,ךיירקנארפ ןופ ןיגינעק יד טסַאג רעטּפָא ןַא ןעוועג סָאד זיא זיוה
 ...רעסַאװ ןוא שיפ ַא יו טליפעג טרָאד ךיז טָאה יז ןוא

 -עג ךיז טָאה'מ ,גָאט א טּבעלעג טָאה'מ ,טעילוהעג טָאה'מ
 ןופ לייט רעטסערג רעד ןעוו ,טייצ ַא ןיא --- ןייגליואוו טזאק |

 !טיונ ןוא רעננוה ןטילעג טָאה ךיירקנַארפ ןיא גנורעקלעפַאּב רעד
 יא ענעסַאלעגסיוא ןוא עכעליירפ יד ןופ רעטנעצ רעד ןוא

 ןופ ןיגיגעק יד ,טענַאוטנַא ירַאמ ןעוועג זיא ןעננוטלאהרעט
 !ךיירקטַארפ

 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,יד ,ןעיורפ עשיטַארקָאטפירַא ערעדנַא
 -םוא יד ףיוא ןייז וצ ןענַאטשעגנָא טשינ ןזיא ,קידנעטשנָא רעמ
 יז ,זיוה  ןיא יענימָאנ ץנירּפ םייּב ןעגנולייווחאפ עקידנעטשנָא
 ןדָאלעגניא לָאמנייא ייז טָאה'מ ןעוו ןוא ,טמעשעג ךיז ןּבָאה
 סָאװ ןוא רָאפ טמוק טרָאד סָאװ ,ןעזרעד ןּבָאה ייז ןוא ןיהַע
 -ןטנַא ירַאמ .קעװַא דלַאב ייז ןענעז ,טצונַאב ןעמ ךַארּפש א רַאֿפ
 ןטרָאד ןענַאטשעגנָא אי זיא ריא ;ןּבילּבעג טרָאד זיא רעּבָא טענַא

 ..טמעשעג טשינ ךיז טָאה יז --- ןייז וצ |

 זַא ,טייו ױזַא ןעגנַאגעג יז זיא טייקטמעשראפמוא ריא ןיא
 ןדַאלעגנייא ,םינּפ קידלושמוא טשירמולּכ ַא טימ ,לאמנייא טָאה יז
 גנוטלאהרעטנוא ןא ףיוא ריא טימ ןייג ךיוא לָאז רע ,גינעק םעד
 יד טָאה רעטז16 רעד סיאול רעּבָא ,זיוה ןיא סיענימַאג יד וצ
 .ןעמונעגנָא טשינ גנודַאלגייא

 טָאה --- .ןעגנוטלַאהרעטנוא עכלעזַא ףיוא טשינ ייג ךיא ---
 ,טרעפטנעעג רע

 טנַאװ ןעמ סָאװ ,םעד .ןופ ןדירפוצ ןעוועג טשינ ןיא רע ןוא
 ,ןיהַא ןדאלוצנייא ם י א רָאנ

 ירַאפ סָאד ןיא ןעננוטלַאהרעטנוא ענעי ןופ רענייא ףיוא
 עכלעוו ,קַאנילַאּפ ןיפערג רעד טימ ןראועג טנעקַאב םענַאוטנַא
 .ןּבעל ריא ןיא עלאר עקיטכיוו ַא רעייז טליּפשעג רעטעּפש טָאה

 קַאנולַאּפ ןיפערג יד טָאה ץנעגילעטניא רעדנוזַאּב ןייק טימ
 ןוא ,ענייש .ַא רעייז ןעוועג רעּבִא זיא יז ,טנכייצעגסיוא טשיינ ךיז
 ןטענַאוטנַא ירַאמ לָאז יז זַא ,גונעג ןעוועגנ ןיוש זיא ןיולַא סָאד
 ...ןלעפעג קרַאטש
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 ָאמ ןטשרע םעד ןופ טּבילרַאפ שממ ריא ןיא ךיז טָאה יז

 ןסָאלשַאּב יז טָאה ךיילג עקַאט ןוא ,ןעזרעד יז טָאה יז סָאװ טנעמ

 ' .."'ןירגיירפ רעמיטניא , ריא רַאפ ןכַאמ וצ יז

 לָאמנייק טציא זיּב ךייא ּבָאה ךיא סָאװ סע טמוק יז ---

 טענַאוטנַא ירַאמ טָאה --- ?ףיוה רעלַאסרעו םניא ןעזעג טשינ

 ' ,קַאנולַאּפ ןיפערג יד טנערפעג

 טָאה --- .ןעמוק וצ ןיהַא גונעג ךייר טשינ ןיּב ךיא לייוו ----

 .טרעפטנעעג ןיפערנ יד

 "עג קרַאטש ןיגינעק רעד זיא רעפטנע רעקיצהַאהנּפָא רעד טָא

 עקַאט זיא ןיפערג יד יצ לפיױוצ רעסיורג ַא רעּבָא זיא סע ,ןלעפ

 -עג טשינ ןתמא רעד ןיא זיא יז ;קיצרעהנּפָא ןייז וצ ןעוועג ןסיוא

 עקַאט ךיז טָאה סָאד ןוא ,טניימעג טָאה ןעמ יו וויאשנ יױזַא ןעוו

 ןַא ןכַאמ ֹוצ ןעוועג ןסיוא רעכיג זיא יז ;ןזיוועגסױרַא רעטעפש

 ךַאז יד יװ רעּבָא .טעטיוויאַאנ ןוא טיײקיצרַאהנּפָא ןופ ?עטשנָא

 רעייז ןיגינעק רעד ףיוא טָאה רעפטנע ריא --- ןייז טשינ לָאז

 ןגעוו ןכוז ןעמװנעג דלַאּב טָאה יז ןוא ,טכַאמעג קורדנייא ןטוג ַא

 יז ןוא עלעטש עטונ א קַאנילַאּפ ןיפערג רעד ןּבעג וצ ױזַא יו

 ...ףיוה ןיא ךיז וצ ןעמענניירַא

 ןופ עלעטש יד קיריל ןעװעג טייצ רענעי ןיא זיא רָארג

 יַאררעּביא רעסיורג סטענַאוטנַא ירַאמ ֹוצ רעּבָא ,עמַאד ףיוה ַא

 טלָאװעג טשינ עמַאדףיוה ןייק קַאנילַאּפ ןיפערג יד טָאה גנוש

 !עלעטש ןייק טשינ ?יװ יז --- ןרעוו

 "נָא ןַא ןכַאמ ֹוצ ףיוא טנכערעגסיוא ןעוועג ךיוא זיא סָאד |

 ,טשינרָאג ףיוא ךיז טכיר ןוא טשינרָאג טגנַאלרַאפ יז זַא ,לעטש

 ירַאמ זיא ,קורדנייא ַאזַא טכַאמעג טָאה'ס סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ןוא

 זַא ,קַאנילַאּפ רענייש רעד ןיא טכָאקרַאפ ױזַא ןרָאוװעג טענַאוטנַא

 ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ריא רַאפ ןָאט וצ ןעוועג טיירג ןיוש זיא יז

 ןֶא ןיוש טָאה יז זַא ,ןדנוּבעגוצ ױזַא ריא וצ ךיז טָאה יז

 ירַאֿפ טלָאװעג טָאה יז ;ןייז טנעקעג טשינ גָאט ןייא ןייק ריא

 ירַא יז יז טָאה םעד ּבילוצ ןוא  ,קידנעטש ריא טימ ןעגנערּב

 םענעגיא ןַא רַאפ טכַאמעג יז ןוא לַאסחעװ ןייק ןעמונעגרעב

 ..,ףיֹוה ןיא ןשטנעמ

 וצ ןעמוקעטניירַא ןיא קַאנילַאּפ ןיפערגנ יד ןעו ,לָאמעלַא
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 -ףיוה עלַא ןּבָאה ,טנעמַאטרַאּפַא ןטַאוװירּפ רךיא ןיא ןיגינעק רעד

 ןייז וצ טַאהעג ביל טָאה ןיגינעק יד ,ןײגסױרַא טזומעג ןעמַאד

 ןּבילּבעג ןענעז יז ןעו ,לָאמעלַא ןוא ,ןיילַא ןיפערג רעד טימ
 -רַאֿפ יו טקנופ ,טשױקעג ןוא טזלאהעג ךיז ייז ןּבָאה ,ןיילַא

 ..יעטּביל
 ןיא דָארג ןעמוקעגניירַא לָאמנייא זיא ַאוטרַא'ד ץנירּפ רעד

 ןעיורפ ייוצ יד יו ןעזרעד טָאה רע ןעו ןוא ,טנעמַאמ אזַא

 ,רעטכעלעג ַא טימ ןפָאלעגסױרַא רע זיא ,ךיז ןשוק ןוא ךיז ןזלַאה

 .ןלייצרעד ֹוצ סָאװ טַאהעג ןעמעלַא ןיוש רע טָאה ךָאנרעד ןוא

 -עגניירַא רעהַא טָאה -- טגָאזעג רע טָאה --- ןיגינעק יד ---

 ...עּביל טרָאס םעיינ ַא טריפ

 -עג קרַאטש רעייז טליפענ ךיז טָאה לַאּבמַאל ןיסעצנירּפ יד

 ףיוא ןטיבעגסיוא יז טָאה ןיגינעק יד סָאװ ,םעד ןופ טעדווירק

 -ַאב טוואורפענ יז טָאה טכוזרעפייא ריא ןיא ןוא ,רערעדנַא ןַא

 סָאװ ,טימחעד ךס ַא רעייז טרילרַאפ יז זַא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןזייוו

 ,ןידניירפ רעמיטניא ריא רַאפ טכַאמעג קַאנילַאּפ ןיפערנ יד טָאה יז

 טָאה יז ;טרעהענוצ טשינ םעד וצ ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא

 ,ריא ןגעוו טגָאזעג טָאה ןיסעצנירּפ יד סָאװ ןיפערג רעד טלייצרעד

 רעד ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,סעּכ ןיא ןרָאװעג ןיסעצנירּפ יד זיא

 ,ךיז םורַא ףיוה ןיא ןפַאש וצ ןזיװַאּב ןיוש טָאה יז סָאװ ,עקילק

 טָאה יז ;לַאּבמַאל ןיסעצנירּפ רעד ןופ טירט יד טנערבעג יז טָאה

 ןיא ענעי זַא ,ןזיװַאּב ןעמעלא טָאה יז ,טכַאמענ קזוח ריא ןופ

 זַא ,ןיהַא ןענַאד ןופ ?כש ןייק טשינ טָאה יז זַא ,רַאנ רעסיורג ַא

 יז טָאה זייוכעלסיּב ןוא ,ךַאז ןייק ןייטשרַאפ ןָא טשינ טּביוה יז

 ןיא ןעמוקניירא ןּביֹוהעגנָא טָאה יז זַא ,גנע ױזַא טכַאמענ ריא

 -פיוא ןצנַאנניא טָאה יז זיּב ,רענעטלעז ןוא רענעטקעז ץלַא ףיוה

 ...ןעמוקניירַא טרעהעג

 יד ןסיױטשעגסױרַא טָאה ''ןידניירפ .עמיטניא,, עיינ יד

 | ...עטלַא

 ירַאמ ראפ לָאז סָאװ ,ךַאז ןייא ןייק ןעוועג טשינרָאג זיא סע

 עינ ריא ןלעטשװצנדירפוצ יּבַא ןָאט וצ רעווש ןייז םענַאוטנַא

 .ןידניירפ עמיטניא

 ,תובוח יד טְלָאצַאּב ןַאמ ריא רַאפ ןוא ךיא רַאפ טָאה יז
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 ,קנַארפ טנזיוט טרעדנוה ריפ ןופ עמוס ַא ןפָארטַאּב ןּבָאה סָאװ

 ףלעװצ ןופ רעטכַאט רעניילק ריא רַאפ ךָאנ יז טָאה וצרעד ןוא

 יז .קנַארפ טנויוט טרעדנוה טכַא ןופ עמוס ַא טגײלענקעװַא רָאי

 ַא רעּביא טכיופיוא יד ןּבענעגהעּביא ךיוא סקַאנילַאּפ יד טָאה

 טנזיוט טרעדנוה ןגָארטעגטנײרַא טָאה סָאװ ,קעטנָאיַאמ ןסיורג

 יז טָאה ,קיניו ןעוועג ךָאנ סָאד זיא רעמָאט ןוא ,רָאי ַא קנַארפ

 רעייז רעטנוא טלעטשעג ךיירקנַארפ ןופ םעטסיסזטסָאּפ עצנַאג יד

 "נזיוט רעטרעדנוה ןגָארטעגניירַא ךיוא ייז טָאה סָאד ןוא לָארטנָאק

 .קנַארפ רעט
 -וטנַא ירַאמ טָאה ןיפערג רעד ןופ תובורק ןוא םיבורק עלַא

 םעד ;ןעגנַאה עכיוה ןוא םעלעטש עטונ טימ טגרָאזרַאפ טענַא

 ןיא רָאדַאסַאּבמַא ןשיזיוצנַארפ ןרַאפ טכַאמעג יז טָאה ןריא רעווש

 טשינ , ןצנַאנניא טמא ַאזַא רַאפ ךיז טָאה רע שטָאכ ,ץייווש רעד

 שטָאכ ,טשריפ ַא רַאפ טכַאמעג יז טָאה ןריא ןַאמ םעד ;טגיױטעג

 עריא ןירעגעווש יד ,טנכייצענסיוא טשינרָאג טימ ךיז טָאה רע

 דָאנ ַא טַאהעג טָאה יז שטָאכ ,עמַאד-ףיוה ַא רַאפ טכַאמענ יז טָאה

 יקַאנילַאּפ רעד ןיא ןיא סע .יורפ רענעזָאלעצ א רעייז ןופ ןעמ

 ןּפַאכנײרַא טשינ לָאז סָאוװ ,רענייא ןייק ןעוועג טשינ עילימַאפ

 קַאנילָאּפ ןיפערג עגנוי יד סָאװ ,םעד קנַאדַא ץלַא ,ןסיּב ןטעפ ןייק

 ..ןיגינעק רעד ןופ ''ןידניירפ עמיטניא,, יד ןעוועג זיא

 ?ױװמ ןעו זַא ,טסואווענ ןיוש ןעמ טָאה ןזיירק עֶלַא ןיא

 ןעװ ,ןַאד ליפא ,גנַאר ןכיוה א רעדָא ,עלעטש עטונ ַא ןגירק

 םַאדַאמ רעד וצ ןדנעוו ךיז ןעמ ףרַאד ,טשינ סָאד טנידרַאפ'מ

 בוא .ןלעוּפ ץלַא ןיגינעק רעד ייּב ןיֹוש טעוװ יז ןוא קַאנילַאּפ

 טשינ ךיוא סָאד םעוו ,םעד ןנגעק ןייז טעװ ןיילַא גינעק רעד וליפַא

 יד ןריפסיוא טעװ לָאמעלַא יו טקנוּפ ?ייוו ,גנורעטש ןייק ןייז

 ..נינעק רעד טשינ ,ןיגינעק

 ןּבילקעגנָא רעּבירעד קַאנילַאּפ םַאדַאמ רעד םורַא ךיז ןּבָאה

 ןייק טַאהענ טשינ רעירפ ןּבָאה עכלעוו ,ןטסירעירַאק רועיש ַא ןָא

 רעייז ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,סעּפע וצ ןנַאלשוצוצ ךיז טייהנגעלעג

 יד ןגָאלשענּפָא שממ טָאה ןעמ ;ןשטנעמ עקיאעפ ןייק טשינ

 םעד סיאול רעטנוא טָאה ןעמ יװ טקנוּפ ,ריט ריא ןופ ?עווש

 -מָאּפ םַאדַאמ רעד ייּב ריט רעד ןופ לעווש יד ןנָאלשעגּפָא ןט85
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 יולֲאַפ ןיפערג יד ,יז ןוא ,ירָאבויד םַאדַאמ רעד ייּב ןוא רודַאּפ
 סעלעטש עטוג טקריוועגסיוא ןינינעק רער ייּב ייז רַאפ טָאה ,קַאנ
 ...ןעננַאר עכיוה ןוא

 ןעמ טָאה הכולמ רעד ןופ ןטמַא עטסקיטכיו יד ףיוא
 ןעועג טשינ טולָאסּבַא ןענעז עכלעו ,ןשטנעמ טצעזעגקעווַא

 רַאֿפ ןוא סעיצַאטוּפער עטכעלש טימ ןשטנעמ --- וצהעד קיאעפ

 עסַאק-גנורינער רעד ןופ ןּבָאה עֶלַא ןוא ,סרעטקַארַאכ ענעברָאד

 ץלא לָאמַא סָאו .ןיא הכולמ יד ןוא לָאװק ַא ןופ יו טּפעשעג

 ...ּבָאק ןרעּביא זיּב תובוח ןיא ןדָאּברַאפ ןרָאוװעג רעמ ןוא רעמ

 ןלאםעגנייא טשינרָאג ןיא טייל ענעי ןופ םענייא ןייק ןוא

 -קנַארפ ןיא ןסַאמ עמירַא יד סָאװ ,םעד ןגעוו ןָאט וצ טכארט א
 ...םיונ ןוא רעננוה ןדייל ךייר

 --- ,ליּבשייּב ַאזַא ךָאנ ןעניפענ טשינ ץענרע ןיא ןעק'מ,,

 ירַאמ ןירעזייק רעשיכיירטסע רעד וצ ןּבירשעג ןַאד יסרעמ טָאה

 זַא ,ןרָאװעג טרעהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ זיא סע --- .אזערעט

 טלעג ליפיוזא ןבעגסיוא טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא לָאז גנורינער ַא

 ."תובוט ל?יפיוזַא ןָאט ריא ןוא עילימאפ ןייא ףיוא

 זַא ,טקירדענסיוא ךיז יסרעמ טָאה ווירּב ןּבלעז םעד ןיא

 רעטנצפופ רעד סיאול טָאה רודַאּפמָאּפ םַאדַאמ רעד ףיוא וליפַא

 "ניא, ריא ףיוא טענַאוטנַא ירַאמ יו ?יפיוזַא טדנעוװשרַאפ טשינ

 ...קַאנילַאּפ םַאדַאמ ''ןידניירפ רעמיט

 סָאד :ענדָאמ ןעמוקענסיוא סָאד זיא םורַא ןוא םורַא ןוא

 טָאה סָאװ ,גינעק ַא ןופ ןרָאװעג רוטּפ תורצ טימ םיוק זיא דנַאל
 טָאה'מ ןעוו ,טציא ןוא ,ןעיורפ ףיוא תורצוא עצנַאנ ןּבענעגסיוא

 טשינ טריפ סא ,גינעק םעיינ א ןּבָאה וצ טבעלרעד םיוק ןיוש
 ןיגינעק יד ןיא ,סעסערטעמ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,סעּביל ןייק

 ...ןעיורפ ףיוא תורצוא טעדנעוװשרַאפ סָאװ ,ַאזַא רָאג

 זַא ,לַאוקיש סכיירקנַארּפ ןעוועג ןיוש טלָאװ סע יוװ טקנוּפ
 ריא רעּביא ןרינער ןלָאז ןּברָאדרַאפ קיטסייג ןענעז סָאװ ,ןעיורפ

 ...תורצוא עריא ןדנעוושרַאפ ןוא

 -עג ןופ טיבענ םעד ףיוא ןּברָאדרַאפ טשינ גינעק רעד זיא

 ...ןּברַאדרַאפ םעד ןיא ןינינעק יד זיא ,טכעלש

 זיא סע יו ,עסערטעמ פיט םעד ןופ יורפ ַאזַא טשינ ּביוא
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 ןוא ירַאּבװד םַאדַאמ ַא רעדָא ,רודַאּפמָאּפ םַאדַאמ ַא ןעוועג

 םַאדַאמ יד זיא'ס יװ ,ןיגינעק רעד ןופ ''ןידניירפ עמיטניא , ַא

 ..קָאנילַאּפ

 סע ליױו ,טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ןופרעד ןכַאמ רוס ןייק

 ןצנַאג ןרעּביא .ןגױא יד ןיא ןפרָאוװעג ליפוצ ןיוש ךיז טָאה

 ןעגנואיצַאּב סטענַאוטנַא ירַאמ ןגעװו טסואוועג ןעמ טָאה דנַאל

 -עגוצ קינייו טשינ ךָאנ טָאה'מ ןוא ,קַאנילַאּפ םַאדַאמ רעד טיס

 ,טסואועג טָאה ןעמ ;עיזאטנַאפ רענעגייא רעד ןופ וצרעד טנייל

 ,עשטַאד ַא ףיוא ןרָאפעגקעװַא זיא קַאנילַאּפ םַאדַאמ יד ןעוו זַא

 ""ןידניירפ עמיטניא ,, יד ןעוו זַא ,ןרָאפעגכָאנ ריא ןיגינעק יד זיא

 טָאה ,עשטַאד רעד ףיוא טנוזעג טשינ סעּפע טליפעג ךיז טָאה

 ןוא ףיוה ןצנַאנ ןטימ ןיהַא ןּבילקעגרעּבירא ךיז טענַאוטנַא ירַאמ

 ,טסואוועג ךיוא טָאה ןעמ ;ןרעילַאװַאק ןוא ןעמַאה עריא עַלַא טימ

 עיצידַארט עטלַא ןַא טפַאשענּפָא ןינינעק יד טָאה ריא בילוצ זַא

 עלַא ןעו ,ךעלטנפע גינעק ןטימ ןסע וצ טָאטשנָא ןוא ףיוה ןיא

 ןיפערג רעד טימ רָאנ יז טסע ,ןקוק ןוא םורַא ןוא םּורַא ןעייטש

 ןשטנעמ עסישייז ןייק ןרָאט'ס ןיהוװװ ,רעמיצ רעדנוזַאּב ַא ןיא קַאנילַאּפ

 טרנעוושרַאפ ןיגינעק יד זַא ,טסווועג טָאה ןעמ ;ןעמוקניירַא טשינ

 טָאה סָאד ןוא .תורצוא עצנַאנ ""ןידניירפ רעמיטניא,, ריא ףיוא

 -רעוו ןוא זירַאּפ ןופ ןסַאג יד ןיא ןוא ,ןרָאצ סיורג ןפורעגסיורַא

 יַאלקָארּפ ןוא ךעלטעלּב ןטיירּפשרַאפ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה לַאס

 -עג קזוח לַאנ םימ טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ךעלדיל טימ סעיצַאמ

 . .ןידניירפ רעמיטניא , ריא ןוא םענַאוטנַא ירַאמ ןופ טכַאמ

 "יא ןעוועג ךעלקריוו ןיגינעק רעד ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ יד

 -נערּב יז טעװ גנוריפפיוא ריא טימ זַא ,ןעזעג ןּבָאה ,ןּבעגעגרעּב

 | .טנרָאוװעג יז ןּבָאה ייז ןוא ,רַאפעג ַא ןענ

 רַאמ ןּביולקסיוא םייּב נונעג קיטכיזרָאפ טשינ טנעז ריא ---

 ,ןָאמרעװ רערעל רעד טגָאזעג ריא וצ טָאה --- ,טניירפ ַא ךיז

 טשינ --- .רעזייוזגעוו ריא ןעוועג טייצ ערענטעל ַא ןיא רעכלעוו

 סלַא סיוא טּביױלק ריא סָאװ ,רענעמ יד טשינ ךיוא ןוא ןעיורפ יד

 .טפַאשלעזענ רעייא ןיא ןייז וצ .ךיז ןסַאּפ ,טניירמ

 -ַאוטנַא ירַאמ ;ןפלָאהענ טשינ ןּבָאה ןעננונרָאװ עלַא יד רעּבָא

 יז ,ןדנובענוצ ליפוצ ןעוועג קַאנילַאּפ םַאדַאמ רעד וצ ןיא םענ-
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 רךיא ןופ ךיז טָאה יז זַא ,טהעביוצַאּב ױזַא ןעוועג ריא ןופ זיא

 ...ןסײרּפָא טנעקעג טשינ

 -סיוא ןַאד ךיז טָאה -- ,טוט טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,ץלאא

 -ַאמ יד ןּביוהרעד וצ זיא --- ,טייל-ףיוה יד ןופ רענייא טקירדעג

 ןקירעדינרעד וצ ןוא ,ןיגינעק א ןופ דנַאטש םוצ קַאנילַאּפ םַאד

 ... קַאנילַאּפ םַאדַאמ א ןופ דנאטש םוצ ןיגינעק יד

 .ןביצ לטיּפַאט

 :רעטוװ א טרעה ןיגינעק יד
 ?רעטַאפ רעד גינעק רעד זיא

 -נַאװצ ןֹוא ייווצ ןעוועג טלַא ןיוש זיא טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו

 ,ןכירטש עכלעזַא ןקרעמַאּב ןּביוהעגנָא ריא ןיא ןעמ טָאה רָאי קיצי

 ריא ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד בוא זַא ,ןזיווַאּב רָאלק ןּבָאה סָאװ

 ,טציא זיּב יו ױזַא ןייגנָא רעטייוו ןלעוו ןטנצכעז םעד םסיאול ןוא

 טעו יז ןוא ךיז רעּביא לָארטנַאק יד ןרילרַאפ ןצנַאגניא יז טעוו

 ...ןבעל טעוו יז ןעמעוו טימ ,ןטּבילעג ַא ןעניפעג ןזומ רעכיז

 עריא ןופ קורדסיוא םניא ךיוא ןוא גנומענַאב ריא ןיא

 ןוא טפאשנדייל ןופ טנערּב יז זַא ,ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ןניוא

 ..ןעור טשינ יז ןזָאל ,ריא ןיא ןעמרוטש סָאװ ,זליפעג יד זַא
 ןוא ,הנותח רעד ךָאנ ראי ןּביז ןעוועג ןַאד ןיוש זיא סע

 ..לדיימ ַא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןיא יז

 ןעוועג סיוועג ריא טלָאװ ,טַאריײהרַאפ ןעוועג טשינ יז טלָאװ
 ןעמעלא ךָאנ ?ייוו ,טּפַאשנדייל ריא ןרילָארטנָאק וצ רעווש טשינ

 ןיא טיײקטנָאנ יד רעּבִא .גנוי יױזַא ןעוועג ךָאנ ךָאד ןַאד יז זיא

 ,טשינ ןַאמ ןייק זיא סָאװ ,ןַאמ ַא טימ טייצ ראי ןּביז ןופ ףיולרַאפ

 קידנעטש .זיא יז ןוא םעטסיס-ןוורענ ריא טלסיירטעצ קרַאטש טָאה

 ...טציירעצ ךעלקערש ןעוועג

 ,ריא ףיוא קוק ַא ןּבעג לָאז ןַאמ ַא זַא ,גונעג ןעוועג זיא סע
 ןיא ןטולּב יד ךיז ןּבָאה דלַאּב ןוא ,ריא וצ טנָאנ ןייגוצ רעדָא
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 ןיא ןעמוקעג ךיא ןענעז ןרילָאק עלַא ןוא ןדנוצעגנָא ןרעדָא עריא

 | ...םינג
 ןוא ןעצוַאפ ףַארג םעד ןּבעל ןענַאטשעג לָאמנייא זיא יז

 ןוא טנעה עדייּב טימ םורַא ּפַאכ ַא ןּבעגעג םיא יז טָאה לָאמַא טימ

 קרַאטש ךיז יז טָאה דלַאּב ןוא ,ךיז וצ טעילוטעגוצ טסעפ םיא

 ...ןפָאלטנַא ןיא ןוא טנייוועצ

 טָאה טפַאשנדייפ עטציירעצ יד ןקידירפַאּב וצ רענַאּב רעד

 יד ןֹופ ענייא ןעוועג רעכיז זיא סָאד ןוא ,ןעור טזָאלעג טשינ יז

 ףיוא ןפרָאװעג ןערּב ַאזַא טיס ךיז טָאה יז סָאװרַאפ ,ןכַאזחוא

 -.ןעגנואיירטשעצ ןוא סנגינעגרַאֿפ יילרעלא

 "טסע יד ,רעטומ סטענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,ןטכירַאּב יד ןופ

 ןופ ןעמוקַאּב טפָא ױזַא טָאה ,ַאזערעט ירַאמ ןירעזייק עשיכייר

 סעּפע זַא ,ןענַאטשרַאפ יז טָאה ,יסרעמ ףַארג רָאדַאסַאּבמַא ריא

 ןעק רעטעּפש ףיוא סָאד ןניילּפָא רעמ זַא ;ןרעװ ןָאטענ ךיילג זומ

 ןטַאטלװער יד ןוא טייוו וצ ןיינרַאפ טעװ סע לייוו ,טשינ ןעמ

 ןױש טָאה יז יװ ױזַא ןוא ,עטסנרע רעייז ןוא רעייז ןייז ןלעװ

 יִז סָאװ ,םעד ןיא קידלוש זיא רעטכַאס ריא טשינ זַא ,טסואוועג

 וצ ןסָאלשַאּב יז טָאה ,םעדייא רעד רָאנ ,טשינ רעדניק ןייק טָאה

 ןוא ,רעטייווצ רעד ףעזָאי רעזייק םעד ,ןוז ריא לַאסרעװ ןייק ןקיש

 טימ םעד ןגעוו ןדערכרוד ,ןַאמ א טימ ןַאמ ַא יװ ,ךיז לָאז רע

 ,םיא ייּב ןלעוּפ לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ןוא ,ןט-16 םעד םיאול

 ..עיצַארעּפָא עקיטיונ יד ןכַאמ ןזָאל ךיז לָאז רע זַא

 "עג ןירעזייק עשיכיירטסע יד טָאה עּבַאפיוא ןא ךָאנ ןוא

 ,טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא ןקריוו ןעז לָאז רע --- ףעזָאי ןוז ריא ןּבעג

 "עב ןריפפיוא ךיז ןוא ןיירַא טנעה יד ןיא ןעמענ ךיז לָאז יז זַא

 ןּבעגסיוא םייּב רענעטלַאהעגנייא ןייז ןוא רעשיטייל ןוא רעס

 ...טלענ

 ריװצ רעד ףעזָאי זיא ,1777 רָאי םניא ,לירּפַא ןט-18 םעד

 ןרָאפרַאפ טלָאװוענ טשינ טָאה רע .לַאסרעװ ןייק ןעמוקעגנָא רעט

 טלעטשענּפָא רעסעּב ךיז טָאה רע ןוא ,ץַאלַאּפ ןכעלנינעק םניא

 ןליפַא זַא ,ןזייוַאּב טלָאװעג רע טָאה טימרעד ןוא ,לעטָאה ַא ןיא

 ךיז ןוא ךַאפנייא ןריפפיוא ךיז ןעמ ףרַאד נינעק ַא זיא'מ ןעו

 .טייקכייר ןוא סופקול ןופ ץנַאלנ ןטימ ןגיוא יד ןיא ןפרַאװ טשינ
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 רעייז ןעמונעגפיוא ךָאד םיא טָאה יז רעּבָא ,רסומ ןגָאז ריא ןעמ
 -ןקעג זיא רעדורּב רעד זַא ,טסואוועג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 טכַאמ רע סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא יז ןוא ןייפ
 ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,ףיוה ןיא רָאנ טשינ קורדנייא ןטונ ַא
 .ןזיירפ

 -ַאי ןופ ךוזַאב ןטימ טלמוטענ ךס ַא ןַאד ךיז טָאה זירַאּפ ןיא
 ןטלעטשרַאפ ַא רעטנוא ןעמוקעג זיא רע שטָאכ .ןטייווצ םעד ףעז
 -יירש ,רעלטסניק ;זיא רע רעוו טסואוועג ךָאד ןעמ טָאה ,ןעמַאנ
 ןיהואוו ןוא ,םיא םורַא טייררעג ךיז ןּבָאה רעליּפשיוש ןוא רעּב
 ןוא ,ןעמונענפיוא םירָאװ םיא ןעמ טָאה ,ןעמוקעג רָאנ זיא רע
 יז ןוא ןגינעגרַאפ ךס ַא טפַאשרַאפ רעטסעווש רעד טָאה סָאד
 | .ןעמונעגרעּביא קרַאטש טימרעד ךיז טָאה

 רָאנ טָאה רעטייוצ רעד ףעזָאי סָאװ ,טייהנגעלענ רעדעי ייּב
 סָאװ ,םעד ןגעװ טענַאוטנַא ירַאמ טימ טהערעג רע טָאה ,טַאהעג
 טזָאלעגכרוד טשינ ךיוא טָאה רע ;ןטונ טשינ ףיוא ךיז טריפ יז
 לָאז סָאװ ,ןעגנוקרעמַאּב עכלעזַא ןבַאמ וצ טייהנגעלעג ןייא ןייק
 .טייהנגעלרַאפ ַא ןיא ןלעטש יז

 קנימש ליפיוזא טצונַאּב יז סָאװ ,ןלעפענ טשינ םיא זיא סע
 ךיא רע טָאה ,םינּפ סָאד ?יפוצ ךיז טּברַאפ יז סָאװ ,רעדוּפ ןוא
 :טגָאזעג ,ןנױא יד ןיא ןשטנעמ עקיטייז רַאפ ,לָאמנייא

 ..,פסיּבַא ךָאנ ףױרַא גייק ---

 יז ןוא עקַאט סָאד טניימ רע זַא ,טקנעדעג טָאה יז ןעוו ןוא
 -עג ,?ביימש א טימ ,רע טָאה ,לסיּבַא ךָאנ טניײלעגֿפױרַא טָאה
 . 7 :טגָאז

 .טריפענרעטנוא גונענ טשינ . ריד ייּב ןענעז ןגיוא יד --- :
 ,,,פסיּבַא ךָאנ ףױרַא עעיל

 ןעמעוו ייּב ,עמַאדףיוה רעסיוועג ַא ףיוא קידנזייװנָא ןוא
 טימ ,רע טָאה ,עקלַאול ַא ייּב יו טרימשעגנָא ןעוועג זיא םינּפ סָאד
 ;טגָאזעג ,ךָאטש ט

 ..יז יװ יױזַא טקנוּפ ךיז ךַאמ --

 -צ-קעטָאילּביּב םניא ןעמוקענניירַא לָאמנייא זיא רע ןעוו
 םאזקרעמפיוא ןוא ךעלטקניּפ רע טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ רעמ
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 ,ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה םעדכַאנ ןוא רעכיּב יד טקוסעגרעּביא

 :ּפָאק ןטימ קידנעלקַאש

 ןצנַאניפ ןגעו ךוּב ןייא ןייק --- ןוא ,רעכיּב ליפיוזַא ---- 

 ...גנוריגער ַא ןריפ ףרַאד'מ יו םעד ןגעוו ןוא

 רעטנוא טּביירש טענַאוטנַא ירַאמ יו ןעזעג לָאמנייא טָאה רע

 רַאטערקעפ רעטַאװירּפ ריא סָאװ ,ןריּפַאּפ שינעלייא סיורג ןיא

 טפרַאדעג סָאד יז טָאה טפירשרעטנוא ריא טימ ;ריא טגנַאלרעד

 . "טריו ריא ףיא ןכַאמ ףרַאד'מ סָאװ ,ןּבַאגסױא יד ןסייהטונ

 ןעמוס עסיורג רעייז ןגעוו טלדנַאהעג ָאד ךיז טָאה'ס ןוא ,טּפַאש

 קיטיונ רַאפ ןענופעג טשינ וליפַא טָאה ןיגינעק יד רעּבָא ,טלעג

 ןרעװ ןּכַאגסיױא יד סָאװ .ףױא ןוא טייטש טרָאד סָאװ ןעז וצ

 ןעײרדמורַא ןּביוהעגנָא ךיז רעטייווצ רעד ףעזָאי טָאה .,טכַאמענ

 עג רעטסעווש רעד רע טָאה םעדכָאנ ןוא רעמיצ ןרעּביא זעוורענ

 ;רפומ טגָאז

 טַאהעג ריא וצ רע טָאה -- ?ךַאז ַאזַא ןָאט וטסנעק יו ---

 ןליפַא ךיז ןוא ןריּפַאּפ ןביירשרעטנוא וטסנעק יו --- .הנעט ַא

 - םָאװ ןוא ייז ןיא טייטש'ס סָאװ ןָאט וצ קוק ַא ימ יד ןעמענ טשינ

 ?ןּבענעגנָא ייז ןיא טרעוו סע טלעג ןעמוס ַא רַאפ

 .ןירעליש ַא וצ יו טדערעג ריא וצ רע טָאה טייצ עטשרע יד

 ,ווירּב יד ןופ ןָאט םעד ןטלַאהעג ךָאנ ןכערּפשעג יד ןיא טָאה רע

 ןיא ווירב ענעי ןיא ,ןיוו ןופ ןּבירשעג רעירפ ריא טָאה רע סָאװ

 טָאה יז זַא ,טנָאזעג טושּפ ריא טָאה רע ןוא גנערטש ןעוועג רע

 ןוא ןצעזרעטנורַא ןוא קיטילַאּפ ןיא ךיז ןשימ וצ טשינ טכער ןייק

 קיניזטכייל ַא יװ ,רעמ טשינ ןיא יז לייוו ,ןרָאטסינימ ןצעזפיורַא

 ןעק יז ןוא טרידוטשענ טשינרָאנ לָאמנייק טָאה עכלעוו ,לדיימ

 .ןריפ טשינ ךערּפשעג ןטסנרע ןייק לָאמנייק ןליפַא

 טסכַאהטרַאפ וד זַא---ןּבירשעג ריא רע טָאה---,רעכיז ןיּב'כ ,

 -סיורַא ןענעק סָאװ ,ןטַאטלוזער יד ןגעוו טשינ לָאמנייק ןליפַא ךיז

 ."טסוט וד סָאװ ,םעד ןופ ןעמוק

 -נעזרעּפ יד ןיא ןטלַאהעגנָא ךיֹוא רע טָאה ןָאט ןּבלעז םעד

 ןיא רע ןעו טריפעג ריא טימ טָאה רע סָאװ ,ןכערּפשעג עכעֿפ

 זייווכעלסיּב .טייצ עטשרע יד זיולּב רעּבָא .ןעמוקענ לָאסרעוו ןייק

 סטענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןרָאװעג טרעּבױצַאּב ךיוא ןיילַא רע זיא
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 ןּביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,טייקשירעפיטש ריא ןופ ,טייקידעבעל

 -עג רָאלק ױזַא רעירפ טָאה רע סָאװ ,תונורסח עסיורג יד ןעזרַאפ

 | | ...םנטייוורעדנופ ןעז

 ריא וצ ןייז וצ טזָאלרעד טשינ ץרַאה סָאד םיא טָאה סעּפע

 ,ןעזעג טראפ ךָאד טָאה רע רעּבָא .רסומ ןגָאז וצ ריא ,גנערטש

 וַא טַאהעג ארומ טָאה רע ןוא נעװ ןטכעלש ַא ףיוא טיינ יז זַא

 ןדער וצ טָאטשנָא זיא ,קילגמוא ןַא ןעננערּב ריא ףיוא טעװ סָאד

 ,טפירשוצ א ןזָאלעגרעּביא ריא רַאפ רע טָאה ,םעד ןגעוו ריא טימ

 .קירוצ ןרָאפקעװַא טעוו רע יו םעדכָאנ ןענעייל לָאז יז סָאװ

 ןיא רע טָאה -- ,ענעסקַאװרעד ַא ןיוש טציא טסיּב וד ,

 ןייק ןּבעגנָא טשינ רעמ טסנעק וד -- .ןּבירשעג טפירשוצ םענעי

 סָאװ ןוא ןעשעג טעװ עשז-סָאװ .דטיק א ךָאנ טסיּב וד זַא ,ץורית

 ןיּב יװ ױזַא ןעלדנַאה רעטייוו טסעוו וד ּביוא ,ריד טימ ןייז טעוז

 רעמ ךָאנ ןוא יורפ ַא סלַא ךעלקילנמוא ןייז טסעוו וד ?טציא

 ,"ןיגינעק א סלַא ךעלקילגמוא
 יא יז סָאוהַאפ רסומ טנַאזענ טפירשוצ םניא ריא טָאה רע

 ,טכעג עצנַאו םורַא ךיז טּפעלש יז סָאװרַאפ ןוא ןזָאלעצ ױזַא

 .םנגינעגרַאפ יילרענעדישרַאפ קידנכו;

 עג רע טָאה -- ,טכענ עצנַאג ןייֵלַא טּביילּב גינעק רעד,
 טייצ עיצנַאט יד קידנפיולמורַא ךיז טסצומשַאּב וד ןוא --- ןּבירש

 ."ןפרואווסיוא רעזירַאּפ יד טימ

 ,רעטרעוו עכלעזַא טגָאזעגסױרַא רע טָאה ,יז קידנעגרָאװ ןוא
 יו טקנוּפ ,ןרָאװעג טכעלקחיווחַאפ רעטעּפש ןרָאי טימ ;ענעז סָאװ

 .ןייז טעוװ רעטעּפש סָאװ טעז סָאװ ,איבנ א ןופ דייר יד

 --- ,טקירדעגסיוא ךיז רע טָאה --- ,תמא םעד ריד גָאז ךיא,
 רַאֿפ ןוא סע .לַאזקיש ןייד רַאפ אהומ קרַאטש רעייז ּבָאה ךיא זַא

 ..ןייג ןענעק טשינ ױזַא רעמ סָאד טעװ רעטעּפש זַא ,רָאלק רימ

 ןוא ,עלַאטורּב ַא ןייז טעוװ ,ןכערבסיױא טעװ סָאװ ,עיצולָאװער יד
 0 .""םעד .ןיא .קלח ַא ןּבָאה טסעוו וד

 רעטסעווש ןייז וצ ןּבירשעג רעטייווצ רעד ףעזָאי טָאה ױזַא

 רַאפ טָאה רע סָאװ ,?עיצקורטסניא,/ רעד ןיא טענַאוטנַא ירַאמ

 .-נעזרעּפ יד ןיא .ןרָאפקעװַא .ןייז ךָאנ ןענעייל וצ ןזָאלעגרעּביא ריא
 טשינ רעטרעוװ עפרַאש עכלעזַא רע טָאה רעּבָא ןכערּפשעג עכעפ
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 ןא ןצנַאטיא ןעוועג ןַאד זיא ןָאט ןייז ןוא ןעננערּבסױהַא טנעקעג

 ריא וצ ןדער וצ ץראה סָאד טאהעג טשינ טָאה רע ;רערעדנַא

 טעװ יז יצ םעד ןיא טלפייוצעג ךיוא רע טָאה רשפא ןוא .יױזַא

 זַא ,ןסָאלשַאב רעּבירעד טָאה רע ןוא ,ּפָאק טימ ןרעהסיוא םיא

 ןְּבייֵרשְנֶא ריא רַאפ סָאד טעוו רע ןעוו רעכיילג ךס ַא ןייז טעוו'ס

 ..ריפַאֿפ ףיוא

 -עג ןיא טענאוטנַא ירַאמ .טשינ רעּבָא סָאד טָאה ןפלָאהעג

 ...רעירפ ןעוועג זיא יז יו עבלעז יד ןּבילּב
 ,טעז'מ יו ,רעטייוצ רעד ףשזַָאי םָאה עּבאנפיוא ןייא ןיא

 ןַא טאהעג רע טָאה רעּבָא רַאפרעד .גלָאפרע ןייק טאהעג טשינ

 ףיוא טָאה רעטומ ןייז סָאװ ,עּבַאנפיוא רעטייווצ רעד ןיא גלָאפרע

 םעד םיאול ייּב טלעוּפעג טָאה רע -- טגיילענפיוהא םיא

 .עיצַארעּפָא עקיטיונ יד ןכַאמ ןואל ךיז לָאז רע ןטנצכעז

 ןוא ,ןעוועג למ םוׁשּפ ךיירקנַארפ ןופ גינעק םעד טָאה ןעמ

 ' ..ןאמ ַא ןרָאװעג רע זיא טלָאמעד טשרע

 ןיא רָאנ טשינ ןרָאװעג טנַאקַאּב דוס רעסיורג רעד זיא דלַאּב

 טָאה ןעמ ;סעדַאסַאּבמַא עשידנעלסיוא עלַא ןיא ךיוא רָאנ ,ףיוה

 רעמיטניא ,רעטַאוװירּפ א ןנעוו יו רָאנ טשינ טרערעג םעה ןגעוו

 ,ןשטנעמ עבעלנייועג ייַּב לַאפ רעד ןעװעג טלָאװ סע יװ ,ךַאז

 -נגעלעגנָא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעקיטכיוו רעייז ַא ןנעוו יוװ רָאג

 -נַא ןַא יוז רָאנ סעּפע לָאמַא טימ ןזיא ןיילַא גינעק רעד ןוא ,טייה

 ךילג ןעמעלַא ןקוק ןּבױהעגנָא טָאה רע ;ןרָאװעג שטנעמ רעה

 רע ןוא ,רעצלָאטש ןליפ ןּביוהעגנָא ךיז טָאה רע ;ןגיוא יד ןיא

 טימ לָאמנייא זיא רע זַא ,ןדירפוצ ןוא ךעלקילג ױזַא ןעוועג ןיא

 ךיא טָאה ןוא סעטנַאט ענייז ןופ רענייא וצ ןפָאלעגוצ הלודג ַא
 :טנַאזעג

 זַא ,ןענופענסיוא טציא טשרע ּבָאה ךיא ,טסייוו ֹוד ---

 רָאנ ךימ טסירדרַאֿפ סע  ...גונעּמ רעסיורנ ַא עקַאט זיא סָאד
 גונעמ ַאזַא ןופ ּבָאה ךיא ןוא ןרָאי ?יפיוזא קעווַא ןענעז סע סָאװ

 ...טסואוועג טשינרָאנ

 -יורנ א טאהעג גנורעדנע יד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא ךיוא

 -ענ טייצ רענעי ןיא טָאה יז סָאװ ,ווירּב יד ןיא ןוא ,גנוקריוו עפ

 ..םעד ןנעו ןפָא ץנַאנ טדערעג יז טָאה ,רעטומ רעד וצ ןּבירש
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 יז זיא לייװרעד זַא ,ןּבירשעג יז טָאה טסוגיוא ןטז-10 םעד

 רעד יז טָאה רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ א טימ רעּבָא ,לריימ ַא ץלַא ךָאנ

 סָאװ ,סָאד ןעשעג ןיא ךעלדנע זַא ,הרושּב ַא טגָאזעגנָא ןעמַאמ

 ..ןעשעג טפרַאדעג גנַאפ ןיוש טָאה סע

 סָאד -- ןּבירשעג ווירּב םניא יז טָאה --- טציא ּבָאה ךיא,

 ךָאו ַא טימ .ןּבעל ץנַאג ןיימ רַאפ קיטכיוו יֹוזַא זיא סָאװ ,קילנ

 ַא ןפור וצ ךיז טכער סָאד רימ טינ סָאװ ,סָאד ןעשעג זיא קירוצ

 ךרוד ןסיוו ןזָאל טלָאװעג ריד סע ּבָאה ךיא ...יורפ עטאדייהרַאפ

 טעו סָאד זַא ,טַאהעג ארומ ּבָאה ךיא רעּבֶא ,חילש ןלעיצעּפס א

 ןפורסױרַא טעװ ןוא ןגיױא יד ןיא ןפרַאװ ליפוצ ןיוש ךיז

 ...' תוליכר

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ ,ןטָאנָאמ יד טלייצעג טָאה ןעמ

 ןיוש זיא ןינינעק יד יצ ןפערט טוואורּפעג טָאה ןעמ ,ןענוּבשח

 -עג ךיז ןּבָאה םעד םורַא ןוא .ןיינ יצ ,ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ

 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא סע ןֹוא סענירטניא רועיש ַא ןָא טבעוו

 .האנש ןֹוא האנק רַאפ ןדָאּב רעיינ

 ןוא סנעװַארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,רעדירּב ייווצ סגינעק םעד

 ןעוועג  טשינ ןענעז ,רעּביױװ ערעייז ךיוא ןוא ,ַאוטרַא'ד ץנירּפ רעד
 ךיז טָאה ייז .גנורעדנע ַאזַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ןדירפוצ |

 ןייק ןּבָאה טשינ לָאז רעטנצכעז רעד סיאול זַא ,טניולעג רעסעּב

 ייווצ יד ךָאד ןּבָאה ,שרוי ַא ןריוּבעג טרעוו'ס בוא ?ייוו ,רעדניק

 ןוֿפ ןָארט ןפיוא לֵאמַא ןציז וצ ןסנַאש רעקינייוו ךָאנ רעדירּכ

 ,ןייז לָאמַא ךאד ןָאק טענַאוטנַא ירַאמ ןופ שרוי ַא ןָא ;ךיירקנַארפ

 ץנירּפ רעד טעװ ןַאד ןוא ,ןּכרַאטש טעװ רעט-16 רעד סיאול זַא
 ץנירפ רעד ּביֹוא ןוא ;ןָארט ןפיוא ףױרַא ןפרַאד סנעווָארּפ ןופ

 ןָאטנָא אוטרַא'ד ץנירּפ רעד טעװ ,ןּברַאטש טעוװ םסנעווַארּפ ןופ

 ףיוא ןענעז סע ;עיטסַאניד ַא ןיא ןעשענ ךָאד ןעק ץזלא .ןיורק יד

 לָאמַא ךיז ןקידנע סָאװ ,ןעננורעוװשרַאפ ןייק ןסָאלשעגסיױא טשינ

 -עג רערעדנַא רעד ןוא ןָארט םעד טרילרַאפ רענייא סאו טימרער

 נינעק רעד ןעוו רעסעּב זיא ןכַאז עכלעזַא רַאֿפ רעּבָא .םיא טניױו

 ןָארט םוצ געװ םעד טלעטשרַאפ שרוי ַא ...שרוי ןייס טשינ טָאה

 ..טשינ ייז ןליוו סָאד ןוא ,רעדירב ייווצ יד רַאֿפ

 םעד טכַאמעג עקַאט סניסעצנירּפ ןוא ןצנירּפ יד ןּבָאה םינפל
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 ןיוש ןיא סע סָאװ ,ןופרעד ןדירפוצ רעייז ןענעז ייז זַא ,לעטשנָא

 ןופ רעטָאּפ רעד ןרעװ לָאז גינעק רעד זַא ,טייקכעלנעמ ַא ָאר

 ןוא ,שרעדנַא טליפעג ייז ןּבָאה ןצרַאה ןיא ףיט רעּבָא ,דניק ַא

 -ַאֹּב יר ןיא גנורעדנע יד ןעמוקעגרָאפ ןיא סע יו םעדכָאנ ךיילג

 טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט:16 םעד סיאול ןשיווצ ןעגנואיצ

 ךיז ,גינעק ןשירעוװש םוצ ווירּב ַא ןיא ,סנעוװַארּפ ןופ ץנירּפ רעד

 -עשרי וצ ןעגנונעפַאה ענייז ןענעז טציא סָאװ ,ףיורעד טגָאלקַאב

 .ירעירפ יװ רעבַאװש ךס ַא ןיוש ןָארט םעד לָאמַא ןענ

 ןשטניו וצ רָאנ טשינ ןעוועג טיירנ ןעמ זיא ןָארט ןרַאפ

 ןופ ןעננערבוצמוא עקַאט רָאנ ,טיױט םעד ןרעדנַא םעד רענייא

 ..ןרעדנא םעד רענייא טלעוו רעד

 / א 9

 ןֹּבָאה עלַא ןוא ןטַאנָאמ ןוא ןטַאנָאמ קעווַא רעדיוו ןענעז

 -עג ץלַא ןוא טענַאוטנַא ירַאמס ףיוא טסוקעג ןקילּב עקירעגיינ טימ

 םייּב ,ךעלדנע ,ןוא .ןיינ יצ ןיוש טרעננַאװש יז יצ ןפערט טלָאװ

 -רעד טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,17/8 רָאי ןיא ,ילוי שדוח ןופ ףוס

 1 .טרעגנאווש יז זַא ,טלימ

 טָאה יז ;גינעק םוצ ןפָאלעגניירַא הלורש א םימ יז זיא ןַאד

 טָאה יז ןוא ,החושּב עסיורג יד ןנָאזנָא טלָאװעג ןטשרע םעד םיא

 .רעגייטש ןשירעפיטש ַא רעייז ףיוא ןָאטעג סָאד

 -עג ןיִּב ךיא -- טגָאזעג םיא וצ יז טָאה --- ,רעה ןיימ ---

 ירעטנוא ערעייא ןופ םענייא ףיוא ןנָאלקַאּב ךיז ךייא וצ ןעמוס

 טכער יד ךיז טמענ רע זַא ,קידהּפצוח ױזַא זיא רעכלעוו ,ןענַאמ

 ...ךיֹוּב ןיא ןנָאלש וצ ךימ

 רעד טָאה ,ענימ עטסנרע ןַא רעייז טכַאמעג ייּברעד טָאה יז

 טלָאװעג ןיוש טָאה רע ןוא טניימ יז סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ גינעק

 טָאה דלַאּב רעּבָא ,זיא ןַאטרעטנוא רעקידהּפצוח רענעי רעוװ ןנערפ

 -נַאװש יז זַא ,ןגָאז וצ םיא יז טניימ טימרעד זַא ,טּפַאכעג ךיז רע

 ..טכַאלעצ קרַאטש ךיז טָאה רע ןוא ,ןיוש טרענ

 ןוא דנַאל ןצנַאג םעד טגנָאזעגנָא חרושּב יד ןעמ טָאה דלַאּב

 -נוא םימחעד ידּכ ,םַארַארַאט ןצנַאג ַא טכַאמעג ןופרעד טָאה ןעמ

 טשינ ןיא ןינינעק רעד ןופ טפַאשרעגנַאוװש יד זַא ,ןכיירטשוצרעט

 ןטימ ןָא ךיז רעק סָאװ ,ןינע רעקיטכיוו ַא רָאנ ,ךַאז עטַאווירּפ ןייק

 -נעטש יד --- טָאג ןטעּבעג ןעמ) טָאה ןבריק עּלַא ןיא .קלָאפ ןצנַאג
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 ,ןסייה לָאז'ס זַא ,ןעזעג ןיוש ןּבָאה גנורינער רעד ןופ רעניד עקיד
 טענַאוטנַא ירַאמ סָאוװ ,טימרהעד ךיז טיירפ קלאפ עצנַאג סָאד זַא
 ...רניק ַא ןופ רעטומ יד ןרעוו ףרַאד

 ןיא ןּבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ עכלעזַא ןענופעג ךיוא ךיז ןּבָאה סע
 קידנקירדסיוא ,ןיגינעק רעד ןופ !'טייקסיורגנ , יד ןעגנוזאב ןזחעפ
 םעד  רַאֿפ ןוא ריא רַאפ גנורעטסייגַאּב עסיורג רעייז ןעמַאהג ןיא
 ...ןריֹוּבעג טעוװ יז סָאװ ,דניק

 -עג א ןפַאש טנַאקעג ןעוועג רעדיוו עקַאט רשפא ןעמ טקָאװ
 ךיז טָאה יז רעֹּבָא ,טענַאוטנַא ירַאמ רַאפ גנורעטסייגַאב עטכַאמ
 טימ ,גנורעטסייגַאּב עטכַאמעג יד ןליפַא זַא ,ױזַא טריפעגפיוא
 ןרנעלברַאֿפ ןוא ּפעק יד ןעלמוטרַאפ טוואורּפעג טָאה ןעמ רעכלעוו
 ...ןטלַאה טנעקעג טשינ גנַאל ךיז טָאה ,ןגיוא יד

 -נַא יילרענדישרַאפ ןוא רעלעּב-דַארַאקסַאמ ףיוא ןפיולמורַא
 -עי ןיא טנעקעג טשינ טענאוטנַא ירַאמ טָאה ןעגנולייוורַאפ ערעד
 ךיא ןיא קיטכיזרַאפ רעייז ןייז טפרַאדעג טָאה יז לייו ,טייצ רענ
 םניא ןעגנולייורַאפ ערעדנַא טריפעגנייא יז טָאה ,טפַאשרעגנַאוװש
 ןטרָאד טָאה ןטנוװַא יד ןיא ןוא ,ץַאלַאּפ רעלַאסרעוו םנופ ןטרָאג
 .טסעג ךס א ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז סע ןֹוא קיזומ טליּפשעג
 ערעדנַא ךיוא רָאנ ,טייל-ףיוה רָאנ טשינ ןעוועג טרָאד ןענעז סע
 -עג ןיהַא טָאה ,ןָאטעגנָא ןייש ןעוועג רָאנ זיא סע רע ;ןשטנעמ
 ןפיוא ןסעזעג טּפָא זיא ןיילַא ןיגינעק יד ןוא ,ןעמוקניירַא טנעק
 קידנציז ,םלֹוע ןטימ ןשימסיוא ךיז יז טנעלפ לָאמַא ןוא ןָאקלַאּב
 ךיוא טָאה יז ;םענעי טימ לָאמַא ןוא םעד טימ לָאמַא קנַאב ַא ףיֹוא
 ןֹּבָאה טנורג םעד ףיוא ןוא ,ןעיײלַא עלעקנוט יד ןיא טריצַאּפשעג
 רעד ןּבָאה סָאװ ,ןעגנַאלק יילרענדישרַאפ ןטיײרּפשרַאֿפ ןעמונעג ךיז
 יי ...ןבעגענוצ טשינ דובּכ ןייק ןינינעק

 ַא טַאהעג ןּבָאה ןעגנַאלק יד ןיא זַא ,ךעלנעמ רעייז זיא סע
 ןוא ,ץַאֿלַאּפ רעלַאסרעװ םנופ טייל ענעעזעגנָא רָאג עקינייא טנאה
 טלָאװ סע ןעוו ,טשַאררעּביא ןייז טפרַאדעג טשינ רעכיז טלָאװ ןעמ
 ןעועג ןענעז םעד ןיא קידקוש קינייוו טשינ זַא ,ןזיוװעגסױרַא ךיז
 ךעד ןוא סנעװָארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,רעדירּב ייווצ סגינעק םעד
 -םוא קרַאטש רעייז ןעוועג ןענעז ןצנירּפ עדייּב .ַאוטרא'ד ץנירּפ
 ןריוּבעג ןכיגנוא טעװ םעגַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,םעד רעּביא קיאור
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 טַאהעג ךיז םורַא ןּבָאה ייז ;לגניי א ןייז רשפא טעוו סאו ,דניק א

 זַא ,טלָאװעג טשינ ןּבָאה עכלעוו ,טיילפיוה ןופ עקילקס עצנַאג 8

 ןבעלנינעק םניא עיציזַאּפ ריא ןקיטסעפַאּב לָאז טענַאוטנַא ירַאמ

 ,ץנירּפ רענַאעלרַא רעד ןעוועג ךיוא זיא עקילק רענעי ןיא ;ףיוה

 ןוא ,עילימַאפ רעכעלנינעק רעד טימ טרעקעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו

 -עק יד זַא ,םעד ןיא ןעוועג טריסערעטניארַאֿפ ןענעז ןעמַאזוצ עלַא

 טפרַארעג טשינייז טָאה סָאד ןוא ,ןעמָאנ  ןטכעלש א ןֹּבָאה לָאז ןיגינ

 יז טָאה גנוריפפיוא רעקיניזטכייל ריא טימ ?ייוו ,רעווש ןעמוקנָא

 סָאד ןרערסיוא ריא ףיוא לָאז ןעמ זַא ,טנורג .ַא ןּבעגעג לָאמעלַא

 ...ןּביולג סָאד ןלָאז עלַא ןוא עטסנרע

 ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןטרָאנ ןיא ןעגנולייוורַאפ יד טימ

 ןעמ טָאה וירַאּפ ןיא ןוא לַאסרעװ ןיא ;ןָאטעג טשינ סטוג ןייק

 רעד תוישעמ ענייש ןייק טשינ רעייז ןוא טעקשושעג םעד ןגעװו ךיז

 ארומ סָאװ טשינ ןיוש ךָאד יז טָאה טציא זַא ,טגָאזעג טָאה'מ ;טלייצ

 יצ ןסיוו ןענעק טשינ ןיוש ךָאד טעװ גינעק רעד יו ,ןּבָאה וצ

 יד ןיא ןוא .ךיוא ערעדנַא טימ רעדָא ,םיא טימ זיולב טבע יז

 -טעלּב ןוייװַאּב ןעמונעג רעדיוו ךיז ןּבָאה רעזייה יד ןיא ןוא ןסַאג

 ןייק טשינ ןּבעגעג טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,ךעלדיל ײלרעלַא טימ ךעל

 ךיז טריפ ןיגינעק יד ױזַא יו םעד ןגעוו ןשינערעהוצנָא עניישי

 ..ןטרָאג ןיא ןעגנולייוורַאפ ענעי ףיוא ןטנוװַא יד ןיא ףיוא

 עטשרע סָאד םָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעדייא געט עכעלטע

 ןצנַאג א טכַארּבעגנײרַא ףיוה ןיא רעצימיא טָאה ,ןריוּבעג דניק

 ןלָאז ייז זַא ,ןעזעג ןיוש טָאה'מ ןוא ךעלדיל עכלעזַא טימ קַאּפ

 -וק ךיז טָאה ןַאד ןוא ,ןירַא טנעה יד ןיא גינעק םעד ןלַאפניירַא

 -רַאֿפ ןוא רעטיר ַא ןייז ףרַאד רע זַא ,טּפַאכעג רעטנצכעז רעד סיא

 ןכַאז עלַא יד זַא ,טגָאעג טָאה רע ;יורּפ ןייז ןופ ערע יד ןקידייט

 ןיא סע רעוו ,ןעניפעגסיוא לָאז'מ ןעז טעװ רע זַא ,סנגיל ןענעז

 םיא ןעמ טעוו ןַאד ןוא ךעלדיל עֶלַא יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד

 ..טעוו'מ ןוא טעוו'מ זַא ;ןכערּברַאפ ַאזַא רַאפ ןפָארטשַאּב גנערטש

 ןעו ןוא טשינרָאג טימ סָאד ךיז טָאה טקידנעעג רעּבָא

 םענעי ןופ רעפַאפרַאפ רעד זַא ,ןענופעגסיוא רעטעּפש טָאה'מ

 -עסמַאש רעקיריטַאפ ןוא טסירָאמוה רעד זיא ךעלדיל קַאּפ ןצנאג

 ...טעּפעשטעג טשינ וליפַא םיא ןעמ טָאה ,גרוּבקיר עד יענ
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 -עשטרַאֿפ וצ ךיז טאהעג ארומ רָאנ רשפא טָאה גינעק רעד
 רעכלעוו ,רעקיריטַאס ןוא טסירָאמוה ן?ופטנַאלַאט םעד טימ ןעּפ
 -עג רעטייוו טָאה רענעי ןוא ,גנוצ עפדַאש ַא רעייז טאהעג טָאה
 יד ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא ןשיינערעהוצנָא טימ ךעלדיל ןּבירש
 -רער ןוא ,ךיירקנַארפ ץנַאג רעביא רעלוּפָאּפ ןעוועג ןענעז ךעלדיל
 רָאוװער יד ןעוו ,רעטעּפש זַא ,ןקרעמַאּב וצ טנַאסערעטניא זיא ייּב
 םעד טָאהעג גרוּבסיר עד יענעסמאש טָאה ,ןכָארּבעעסױא טָאה עיצוק
 ןיא םיא טָאה'מ ;ןיגנעק יד ןוא גינעק רעד סָאװ לַאזקיש ןּבלעז
 ןוא ליפא רעּבָא טוט םוצ טּפשמרַאפ רָארעט םנופ ןטייצ יד
 ןעוו ;ןריולרַאפ טשינ ךיז טסירָאמוה רעד טָאה טנעמַאמ אזא
 טימ רע טָאה ,?ייטרוא-טיוט םעד טנעיילעגרָאפ םיא רַאפ טָאה'מ
 | :ךעטכיר יד טגערפעג םינּפ ןפיוא לכיימש ַא

 ..?רעטערטרַאפ א טימ  ןדירפוצ ןייז רשפא ריא טעוװ ---
 ןרעטנוא ןטערטרַאפ ךימ טעװ סָאװ = ,םענייא ןעניפעג ןעק ךיא
 7 ..עניטָאליג רעד ןופ רעסעמ

 טָאה זײרַאּפ ןוא לַאסחעוװ ןופ ןזיירק עשיטַארקָאטסירַא יד ןוא
 ןענעכערוצסיוא ,געט יד ןוא ןכָאװ יד ,ןטַאנָאמ יד טליוצעג ןעמ
 -מיק ןיא ןגײלקעװַא ןפרַאד ךיז טעוו ןינינעק יד ןעוו ,ךעלטקנוּפ
 ,ןכָאװ רָאּפ עטצעל יד ייּב ןטלַאהעג ןיוש טָאה'מ ןעוו ןוא ,טעּפ
 ענשזַאוו טרעדנוה עכעלטע לַאסרעװ ןייק ןעמוקעג זירַאּפ ןופ ןענעז
 ןעוו ,טנעמַאמ םעד ןיא טנָאנ ןייז טלאװעג ןּבָאה ייז ?ייוו ,טייל
 ' ..ןריוּבעג דניק יא ,ךעלדנע ,טעװ ןיגינעק יד

 ,טפאשננע עכעלקערש ַא ןעוועג ןַאד לַאסרעװ ןיא זיא סע
 עצנאג יד .טקַאּפעג ןעוועג ןענעז ןלעטָאה עלַא ןוא רעזייה עלַא
 ַא ןיא יו טכָאקעג טָאה'ס ןוא םָארָאדַאכ ןעגנַאגעג זיא טָאטש
 - ...לסעק

 -לעמעג ךעלרעייפ טכַאנייב ןעמ טָאה רעּבמעצעד ןט-18 םעד
 ןיוש טליפ ןיגינעק יד זַא ,''ןּביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה'ס,, זַא ,טער
 רערג ךָאנ ןרָאװעג לָאסרעוװ ןיא למוט רעד זיא ,ןעייוו-סטרוּבעג
 .הלהּב עצנַאג ַא ןרָאװענ זיא ףיוה ןיא ןוא רעס

 : ןיא טהיטסיזקע טָאה סָאװ ,גהנמ ןשירַאּברַאּב ,ןטלַא ןַא טיול
 ,ייּברעד ןייטש טפרַאדענ ףיוה ןיא םינפחי יד ןּבָאה ,טייצ רענעי
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 ןעזוצ טפרַאדעג ץלַא ןּבָאה ייז ;דניק סָאד טָאה ןיגינעק יד ןעוו

 ...ןניוא ענעגייא ערעייז טימ

 יםיונוצ ךיז ןענעז ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןױשרַאּפ קיצפופ ַא

 ,טעּב ןיא ןגעלעג זיא ןיגינעק יד ואוו ,רעמיצ םעד ןיא ןעמוקענ

 ןטנעמַאמ יד ןיא ןעיירש וצ טמעשעג ךיז יז טָאה םעד רעּביא ןוא

 ךיז ןּבָאה עלַא .ןצרעמש עטסכעלסקערש יד ןטילעג טָאה יז ןעוו

 דעק ןלָאז ייז ידּכ ,טעּב םוצ רעטנעג ןוא רעטנענ ץלַא טּפוטשענ

 עטשרע יד ןייז ןלָאז ייז ידּכ ןוא דניק סָאד טמענ'מ יװ ןעז ןענ

 טָאה ןַאד .לגניי ַא רעדָא ?דיימ ַא ןוא סָאד יצ ןעניפעגוצסיוא

 ידֹּכ ןוא ,לטנעוו שינַאּפש ַא טימ טפעטשעגמורַא טעב סָאד ןעמ

 דינעק רעד ףיוא ןפרַאוופיורַא טשינ סע ןלָאז טסענ עקידלמוט יד

 ןדנוּבעװצ לטנעװ סָאד ןעמ טָאה ,ןטסגנַא ןיא טניל סָאװ ,ןינ

 םעד ןופ טכַאמעגנ ןעמ טָאה ןצנַאג א ?קַאטקעּפס ַא .קירטש א טימ

 רעמיצ ןיא ןזיא'ס יװ ױזַא ןוא ,דניק וצ טייג ןיגינעק יר סָאװ

 ןופ ךס ַא ןענעז ,ןציז וצ טסעג עלַא רַאפ ץַאלּפ ןייק ןעוועג טשינ

 -עז עכלעוו ,ןענױשרַאּפ ייווצ ןוא ,ּפָאק ףיוא ּבָאק ןענַאטשעג ייז

 ןעגנורּפשעגפױרַא ןענעז ,ערעדנַא יד יוװ רעקירעגיינ ןעוועג ןענ

 ןייא ןייק ןעז וצ ןלעפרַאפ טשינ הלילח ןלָאז ייז ידּכ ,שיט ַא ףיוא

 ,טרעדליּפעג ןוא טמערַאלעג טָאה'מ .טעּב ןיא ךיז טוט'ס סָאװ ךאז

 ןוא עטקיטשרַאפ ַא ןעוועג זיא טפו? יד ,דירַאי ַא ףיוא יו טקנוּפ

 גונעק רעד טָאה ןַאד ןוא ,ןּפַאכ טנַאקעג טשינ םעטא םעד טָאה'מ

 ןײרַא שטָאכ לָאז סע ,ּביוש ַא טצעזעגסיוא טנַאה רעד טימ ןייֵלַא

 .טפול ?יּבַא

 רױץסטרוּבעגנ סטענַאוטנַא ירַאמ ןּבָאה דנַאנַאבָאנ העש ןּביז

 ןשטנעמ סילטנעצ עבעלטע ןענעז טייצ עצנַאג יד ןוא ,טרעיודענ ןע

 . ךס א ןענַאטשעג ןענעז ןסיורד ןיא ךיוא ,ריא םורַא ןענַאטשעג

 םעד ןוא .הרושּב רעסיורג רעד ףיוא טרַאװעג ןּבָאה ןוא ןשטנעמ

 ַא ,ךעלדנע ,ןינינעק יד טָאה ,ירפ רעד ןיא ,רעּבמעצעד ןט'9

 ךס ַא ןופ ןוא גינעק םנופ גנושיוטנַא רעד וצ ,ןוא ,ןריוּבעג דניק

 ..לדיימ ַא רָאנ ,לגניי ןייק ןעוועג טשינ סָאד זיא ,ערעדנַא

 יא ;ערעסערג א ךָאנ ןרָאװעג הלהּב יד רעמיצ ןיא זיא ןַאד

 -עג ךיז ןּבאה ערעדנַא ןוא טעשטיווקעג ןוא ןגירשעג ןּבָאה עקינ

 למוט רעד .רניק ענעריוּבעגײיע סָאד ןקוקּוצנָא טעּב םוצ טּפוטש
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 -םיורַא טושּפ טזומעג ןּבָאה רענידַאּב יד זַא ,סיורג יֹוזַא ןעוועג זיא
 -בַאנרַאפ ןעמ טָאה למוט םניא לייוו ,טסעג עקידלמוט יד ןֿפרַאװ
 טימ ןעגנַאנענּפָא טשינ רעיש ןיא יז ןוא ןיגינעק יד טקיסעל
 ,.,טולּב

 ןופ טשיוטנַא קינייו םשינ ןעוועג ךיוא זיא ןויְלַא ןיגינעק יד
 -עג ריא טָאה ןעמ ןעוו .לגניי ןייק טשינ ,לדיימ ַא זיא'ס סָאװ ,םעד
 ןוא טנַאה ןייא טימ ןעמונעגמּורַא סע יז טָאה ,דניק סָאד ןזיװ
 :טנָאזעג ליטש

 ,לגניי ןייק טשינ טסיּב וד שטָאכ ,סניימ דניק םערָא ---
 ןעוועג טלָאװ לגניי ַא ,רעייט רעקינייוו טשינ ךָאד רימ ייּב וטסיּב
 ;עּניימ ןצנַאנניא ןייז טסעוו רעּבָא וד ,טַאטש םנופ םוטנגייא סָאד
 םיונ ַא ןופ טייצ רעד ןיא ןוא דיירפ ןפַאשרַאפ רימ טסעוו וד
 .טסיירט ןיימ ןייז וטסעוו

 ךיז טָאה ןיגינעק יד ןעו ןוא ,קעװַא ןענעז ןכָאװ עכעלטע
 ,ןירַאּפ ןייק ןרָאּפעגניירַא דניק ןטימ יז זיא ,טנוזעג טליפעג ןיֹוש
 םימ ןעמענפיוא טרָאד יז טעוו'מ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז ןוא
 -עג טשינ סעיצַאװַא ןייק ריא רַאפ טָאה'מ רעּבָא ,דַארַאּפ םיורג
 -ַאב טשינ רעייז ןעוועג ןויוש יז זיא טייצ רענעי ןיא ?ייוו ,טכאמ
 ,..קְלֶאֹפ םייּב טּביל

 ןופ ןדירפוצ קרַאטש רעייז ןעוועג זיא רעטנצכעז רעד סיאול
 ךיז ןּבָאה סע רעּבָא .דניק ַא ןופ רעטָאפ רעד זיא רע סָאװ ,םעד
 זיא רע יצ ,םעד ןיא טלפייווצעג רָאג ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג
 ,יר ןשיווצ ןוא ,דניק םענעריוּבעגיײינ םעד ןופ רעטָאפ רעד עקַאט
 -ורּב רענעגזיא ןייז ןעוועג זיא ,טלפייווצעג םעד ןיא ןּבָאה סָאװ
 רעד זַא ,ןעוועג דשוח טָאה רע .סנעווַארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,רעד
 ץנירפ רעד ,רעדֹורּב רעטסגניי רעד רָאג ןיא רעטָאפ רעתמא
 : ,..אןטרַא'ד

 ןעמ ואוו ,עכריק רעמַאדהטָאנ רעד ןיא עינַאמערעצ רעד ייַּב
 רעטַאװוק רעד זיא ,ןעמָאנ א ןּבעגעג דניק םענעריוּבעגיינ םעד טָאה
 טָאה לָאנידרַאפ רעד ןעוו ןוא ,סנעווָאהּפ ןופ ץנירּפ רעד ןעוועג
 טאה ,רניק םעד ןּבעג טעװ ןעמ ןעמָאנ יא רַאפ סאו טגערפעג םיא
 : | :ןרעה ןלָאז עלַא זַא ,יֹוזַא גָאז ַא ןּבענעג רע
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 םנופ רעטָאפ רעד זיא'ס רעװ ןגערֿפ ןעמ ףרַאד רעידפ ---

 ...דניק

 זַא ,יֹוַא שינערעהוצנֶא ןַא טימ סָאד רע טָאה טגָאזעג ןוא

 זיא רע םָאוװ ןוא טניימ רע סָאװ ןענַאטשרַאפ ךיילנ ןּבָאה עכא

 | ...ןסיוא

 סָאװ ,םעד רעּביא ;ליצ ןייז טכיירגרעד עקַאט טָאה רע ןוא

 ןשיװצ ייס ,טַאהעג ביל טשינ רעייז ןיוש ןיגינעק יד ןַאד טָאה'מ

 ריא ףיוא ןעמ טָאה ,קלָאפ ןשיווצ ייס ,ןזיירק עשיטַארקַאטסירַא יד

 ...טביולגעג ץלַא

 ןיא דניק סָאר סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ טשינ קרַאטש רעייז

 ױמ סטענַאוטנַא ירַאמ ןעוועג ןזיא לגניי ןייק טשינ ןוא ?דיימ ַא

 "בָאט ריא זַא ,טלָאװעג טָאה יז .ךיירטסע ןופ ןירעזייק יד ,רעט

 יז טָאה יז ןוא ,ןָארט ןרַאפ שרוי ַא ,לגניי ַא ןריוּבעג לָאז רעט

 טָאה ןיסרעמ וצ ךיוא .םעד ןגעוו ווירּב טימ ןפרָאװרַאפ רַאפרעד

 רעדיוו יז טָאה ווירּב ןדעי ןיא ןוא ,םעד ןגעוו ווירּב ןבירשעג יז

 ריב לָאז טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טנָאמרעד לָאמַא רעּבָא ןוא לָאמַא

 -עּב לָאז יז רָאנ ,רעלעּב-ןקסַאמ ןייק ףיוא ןפיולמורַא טשינ טכאנ

 לייוו ,ןָאט סָאד זומ יז ...ןַאמ ןטימ םייה רעד ןיא ןּביילּב רעס

 ןרַאפ שרוי ןייק טלעוו רעד ףיוא ןעגנערב טשינ טעװ יז ביוא

 ןייז טשינ ץלַא ףיוה רעלַאסרעװ םניא עיציזָאּפ ריא טעװ ,ןָארט

 ...ערעכיז ןייק
 ןעוועג טרעשַאּב טשינ רעּבָא ןירעזייק רעטלַא רעד זיא סע

 םעד .לגניי ַא ןריוּבעג טָאה רעטכָאט ריא זא ,הרושּכ יד ןרעה וצ

 ןוא ןּברָאטשעג רעטומ יד זיא ,1780 ראי םנופ ,רעּבמעוװַאנ ןט-9

 ַא ןרהּבעג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה רעטעּפש ראי ַא טימ טשרע

 עסיורג טעוװַארּפעג דנַאל ןצנַאג ןרעּביא ןעמ טָאה ןַאד ןוא ,לגניי

 סיורג ןעוועג ריירפ יד זיא ףיוה רעלַאסדעװ םניא ןוא ןדַארַאּפ

 יד ןוא גינעק םעד ןסירנַאּב ןעמוקעג ןעמ זיא םוטעמוא ןופ ןוא

 טימ ןשטנעמ סָאװ ןיא ,ךַאז א ןעשעג רעדיוו זיא ןַאד ןוא ,ןיגינעק

 ...ןמיס ןטכעלש ַא ןעזענ ןּבָאה ןּביולנרעּבא

 ;ױזַא סָאד זיא ןעשענ

 םוצ ןעמוקעג ןענעז ןכַאפ ײלרענעדישרַאֿפ ןופ תוכאלמ ילעּב

 "ענג ןטימ ןיגינעקס יד ןוא גינעק םעד ןסירגַאּב ףיוה רעלַאסרעוװ
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 ,גייצעג ןייז טימ טרידַארַאּפ טָאה ךַאפ רעדעי ;שרוי ַא ןופ םרוּב
 -עג ןּבָאה סערַאילָאטס יד ,סרעמַאה ןגָארטעג ןּבָאה סעלַאװָאק יד
 -רַא עלעיצעּפס טכַארּבעג ךיוא ןּבָאה ייז ;ןגעז ןוא סלעּבוה ןגָארט
 -יסַאּפ רעסיורג רעד דובּכל טעברַאעגפיוא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןעלקיט
 -תורבק יד טּפַאכעגנײרַא ךיוא ךיז ןּבָאה למוט םעד ןיא ןוא ,גנור
 ַא טםימ טהישרַאמענ ףיוה רעלַאסרעוװ ןרעּביא ןּבָאה ייז ןוא טייל
 .ענמורט

 יא סע .,לַאפוצ א יו רעמס טשינ ןעוועג רשפא זיא סָאד
 םנטייצַאּב ןיוש טָאה קלאפ סָאד --- שילָאּבמיס רעייז ןעוועג רעּבָא
 ..עיטסאניד רעשינַאברוב רעד רַאפ ענמורט ַא טיירנענוצ

* 

 רע ;למיה ןטעּביז ןפיוא יו ןעוועג זיא רעט-16 רעד סיאול
 ןוא ,רעטָאפ ַא ןופ עלָאר רעד ןיא ץלָאטש רעייז טליפענ ךיז טָאה
 -רַאפ רעדנוזַאב ַא טימ רע טָאה ,טרערעג טָאה רע ןעוו ,לָאמ עלַא
 ,"שרוי ןיימ,, רעדָא ,''ןוז ןיימ,, :רעטרעוו יד טגָאזעגסױרַא ןגינעג

 ןוא ,ןוז ַא ןריוּבעג רעדיוװ טענַאוטנַא ירַאמ טָאה 1/89 םניא
 -גניי יד ,רעטכָאט א ןריוּבעג רעדיוו יז טָאה רעטעּפש רָאי ַא טימ
 רעד ןוא ,רָאי ַא יו רעמ טּבעלעג טשינ טָאה רעּבָא רעטכָאט עטס
 ןּברָאטשעג זיא ,1781 ןיא ןריוּבעג זיא סָאװ רעד ,ןוז רעטסטלע
 עכלעוו ,עיצולאווער עסיורג יד ןכָארּבעגסיוא זיא'ס יוװ םעדכָאנ
 .עיטסַאניד עשינאברוּב יד טשיװעגּפָא טָאה

 "נא ירַאמ ןופ ןּבעל סָאד טרעדנעענ ךס ַא ןּבָאה רעדניק יד
 -סאמ ףיוא ליפ יוזא ןפָאלענמורַא טשינ רעמ ןיוש זיא יז ,טענַאוס
 -ָאס ?סיּבַא ןרָאװעג זיא יז ;ןעגנוטלַאהרעטנוא ןוא רעלעּב-רַארַאק
 טנערּבעג טשינ רעמ ןיוש טָאה יז ,רענעטלַאהעגקירוצ ןוא רעדיל
 -ןיק יד טימ טכַארּברַאֿפ טפָא טָאה יז ,רעירפ יו ױזַא טלעוו יד
 -וצ ןייק ןצנַאנניא רעּבָא .ייז ףיוא ןּבענעג גנוטכַא טונ ןוא רעד
 ןענופעג ךָאד טָאה יז ;ןרָאוװעג טשינ ךָאד יִז זיא ענעגיוצעגקיר
 -רעד ןוא ,ךיוא רעגייטש ןטלַא ןפיוא ןעגנעדּברַאפ וצ טייצ גונעג
 יז ;רעירפ יוװ רעמ ךָאנ קיטילַאּפ ןיא טשימעג ךָאנ ךיז יז טָאה וצ
 ןשטנעמ עריא טימ טצעזַאּב ןטמַא-סגנורינער עטסקיטכיוו יד טָאה
 טסָאקעגּפָא ןּבָאה ,טניירפ עריא ןָאטעג טָאה יז סָאװ ,תובוט יד ןוא
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 "עז עריא טניירפ עטסרעמ יד ?ייוו ,ןענַאילימ ערעווש דנַאל םעד

 ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא ,ןטיטעּפַא עסיורג טימ ןשטנעמ ןעוועג ןענ

 ...טיציפעד םַאדַאמ , ןעמַאנוצ םעד ןּבעגעג ךיירקנַארפ ןיא ריא
 יַאּב יז ןעמ לָאז רעטעּפש ןַא ,וצרעד ןעמוק טזומענ טָאה סע

 ןעמוקענ ןענעז סָאװ ,ןקילגמוא ןוא תורצ עֶלַא יד ןיא ןקידלוש

 -סינימ עטסהעמ יד ןעוועג ןעד ןענעז רעוו םורָאװ .דנַאל ןפיוא

 עלַא ןעוועג ןענעז רעוו .ןשטנעמ עריא ?טעניּבַאק םעד ןיא ןרָאט

 .,ןשטנעמ עריא ?דנַאלסיוא ןיא ןרָאדַאסַאּבמַא עשיזיוצנַארפ

 רעד ןיא ןטמַא עטסכעה יד ןגָארטעג טלָאמַאד סע טָאה רע
 ןעועג ןענעז ןטַארַאּפַאסננורינער עלַא .ןשטנעמ עריא ?ײמרַא

 -עג ןענעז ייז ןופ עטסרעמ יד ןוא ,ןשטנעמ עריא טימ טצעזַאּב

 טשינ ךַאז ןייק טימ ךיז ןּבָאה ייז ,עקיאעפ ןייק טשינ רעייז ןעוו

 ןיא .,ןָאטּפוא טנעקעג טשינ ךַאז ןייק ןּבָאה ייז ,טנכייצעגסיוא

 זַאר וצ ןשטנעמ עַאינעג ןּבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו טייצ ַא
 טָאה סע רעכלעוו ןיא ,ענַאל רעטכעלש רעד ןופ דנַאל סָאד ןעוועט

 -וא ,טייקיניזטכייל ריא ןיא ,טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,ןענופעג ךיז

 טנעה יד ןיא הכולמ רעסיורג ַאזַא ןופ טפַאשרעריפ יד ןּבענעגרעּב

 ןליפַא ןענעק עכלעוו ,ּפעק עטסוּפ ןוא ןשטנעמ עקיסעמלטימ ןופ

 ,ןטלאוװרַאֿפ טשינ טפַאשטריוו עכעלנייוועג ןייק

 ץלַא ןרָאװעג לָאמַא סָאװ ןזיא דנַאפ ןיא ענַאל יד ןעוו ןוא

 "עג טשינ ןּבָאה רערינער ןוא רעריפ יד סָאװ םעד רעּביא רענרע

 םעד ןיא לָאז ןעמ זַא ,ךעלריטַאנ יו רעמ טשינ ןעוועג זיא ,טגיוט

 זַא ,טסואוועג ןּבָאה עלַא לייוו ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ דלוש יד ןעז

 ...רעטנצכעז רעד סיאול טשינ ןוא ,יז טריפ גנוריגער יד

 יעּפש ךיז טָאה -- ,ןט616 םעד סיאול ןופ ףיֹוה םעד ןיא;

 ןַארַאפ זיא --- ,רענדער רעסיורג רעד ,ָאּבַארימ טקירדעגסיוא רעט

 | ....טענַאוטנַא ירַאמ זיא סָאד ןוא ,ןַאמ ןייא

 -ָאװער יד ןעוו ,ןַאד רָאנ טשינ קיטכיר ןעוועג זיא סָאד ןוא

 -ירפ ךיוא רָאנ ,ןערּב עמַאס םעד ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאה עיצול

 ,ןַאמסטַאטש רעקיטכיר ןייא ןייק ןעווענ טשינ ףיוה ןיא זיא סע .רע

 -ָאט ווא ,רעקיטילָאּפ רעסיורג ןייא ןייק ,רעריפ רעתמא ןייא ןייק

 יד טַאהעג ָאי טָאה סָאװ רענייא ןעוועג לָאמַא ָאי ןיוש זיא רעמ

 - עלַא ;טוָאלעג טשינ םיא ןעמ טָאה ,ןָאטוצפױא .סעּפע ןטייקיאעפ
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 רעד ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ סעקינַאװעדָאה יד ןעוועג ןענעז
 רָאנ יו טָאהעג ןעניז ןיא טשינ ךַאז רעדנַא ןייק ייז ןּבָאה רַאפ
 ,ענעזָאלעצ ַא ןעוועג זיא ןיילַא יז יו ױזַא ןוא ,ריא ייּב ןעמענפיוא
 יולעטניא ןיא טקנערשַאּב רעייז ךָאנ וצרעד ןוא ,עקיניזטכייל ַא
 ןּבָאה רעריפ עכלעזַא .ךַארק ַא וצ ןעמוק טזומעג סע טָאה ,ץנעג
 ...טָארקנַאּב וצ הכולמ יד ןעגנערּב טזומעג

 ּי טכַא לטיּפַאס

 .דנאּבולאה רענעטנעמיד רעד
 ןצנַאג ןרעּביא ךיוא רָאנ ,ףיוה םורַא ןוא ףיוה ןיא רָאנ טשינ

 לָאמַא סָאװ םיאנוש סטענַאוטנַא ירַאמ ןופ לָאצ יד זיא ,דנַאל
 א טאהעג טָאה יז .רעסערג ןוא רעסערג ץלַא ןרָאװעג
 ?ייוו ,רוד ןרעטלע םעד ןופ ןטַאהקָאטסירַא יד ןשיווצ םייאנוש' ךס
 יז סָאװ ,םעד רעביא טעדווירקעג קרַאטש טליפעג ךיז ןּבָאה ייז
 -ַאֹּפ יד ןשיווצ םיאנוש ךס ַא טָאהשג טָאה יז ;טרירָאנגיא ייז טָאה
 -ער רעד ןופ רעדור םוצ טזָאלעגנוצ טשינ טָאה יז סָאװ ,רעקיטיל
 רעד ןיא ןריציפא יד ןשיווצ םיאנוש ךס ַא טַאהעג טָאה יז ;גנוריג
 -ופימ ןבלעז םעד טּפָא יז טָאה טייקננָארטעצ ריא ןיא לייוו ,ײמרַא
 ,לָאמַא טימ ןשטנעמ קיצנַאװצ רעדָא ,ןעצ טגָאזעגוצ טמַא ןשירעמ
 ןייק וצ ןגָאלשױצ טנעקעג טשינ ךיז ןּבָאה ןריציפַא עטוג ךס ַא ןוא
 -עגניירַא םוטעמוא טָאה יז לייוו ,ײמרַא רעד ןיא סעלעטש עכיוה
 ןוא ,תובוט ןָאט טפרַאדעג טָאה יז ןעמעוו ,ןעגנילּביל עריא טקור
 רָאנ טָאה רענייק לייוו ,סלָאפ ןשיווצ םיאנוש טַאהעג ךיוא טָאה יז
 ןיא עגַאפ יד סָאװ ,םעד ןיא קידקוש זיא יז זַא ,טלםייווצעג טשינ
 ,רעגרע ןוא רענרע ץלא לָאמא סָאװ טרעוװ דנַאל

 יז ןעוו ,טייהנגעלעג ַא ףיוא טקוקעגסױרַא ןּבָאה עלַא ןוא
 ןיא רָאנ טשינ ןַא ,ױזַא ןענעכערּפָא ןענעק ריא טימ ךיז ןלעוו
 ןענעק ריא ףיֹוא ןעמ לָאז עּפָארייא ץנַאנ רעּביא רָאנ ,ךיירקנארפ
 | :ןגָאז ןוא ןיייוונַא

 "'!רנַאֿל ריא רַאפ עדנַאש ַא זיא סָאװ ,ןיגינעק יד זיא סָאד,
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 רעכלעוו ,ןעזרעפ הףַארנ ןשידעוװש םעד טימ ןעגנואיצַאב עריא

 טנעקעג רשפא ןּבָאה ,טּבילרַאֿפ קרַאטש רעייז ןעוועג ריא ןיא זיא

 ַא רעייז ןעוועג זיא ןעזרעפ רעּבָא ,ףיורעד טייהנגעלעג אזַא ןבעג

 רע ןֹוא ,רעילַאװַאק רענעניוצרעד ןייפ ַא ,שטנעמ רעקיטכיזרַאפ

 -עק רעד ףיוא םיא רעּביא לָאז סע זַא ,יױזַא טריפענפיוא ךיז טָאה

 -רעד ֹוצ רעביל ןעוועג זיא םיא ;ןלַאפ טשינ עלעּבױטש ןייק ןיגינ

 -דנַאה רעדייא ,ןופרעד ןדייל ךס ַא ןוא ןליפענ ענעגייא יד ןקיטש

 ךָאנ ןיגינעק רעד ןופ עיצַאטוּפער יד לָאז םיא רעּביא זַא ,ױזַא ןעל

 .ןרעוו טקעלפרַאפ רעמ

 וצ ידּכ ,דנַאלסיױא ןיא ןעוועג זיא רע סָאוו ,רָאי ריפ יד ןיא

 טסנעּבעג קרַאטש רע טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ ןָא ןסענרַאפ ןענָאק

 ,קירוצ ןעמוקענ 1778 רָאי םעח ןיא ןזיא רע ןעוו ןוא ,ריא ךָאנ

 ןרָאװעג רעדיוו זיא רע ;םיא רעכביא טיירפרעד רעייז דיז יז טָאה

 ןיא ךיוא ןוא ץַאלַאּפ רעלַאסרעוװ םעד ןיא רעריא טסַאנ רעטפָא ןַא

 "ענ ןיוש ןּבָאה ףיוה םורַא רעּביירטתוליכר יד ןוא 4,ןָאנַאירט

 ריא ןיא ןעמונענפיוא טּפָא םיא טָאה יז ;ןדעד וצ סָאװ ןופ טאה

 -נוא ןַא ףיוא טָאה יז ןעוו ,לָאמנייא ןוא ,טנעמַאטרַאּפַא ןטאווירּפ

 טָאה ,''ָאדיד , ערעּפָא רעד ןופ טעלּפוק ַא ןעגנוזעג גנוטלַאהרעט

 םוצ ןעמוקענוצ זיא יז ןעוו ,טקוקעגנ קידנטיידַאנליפ םיא ףיוא יז

 ;זרעפ

 ןיִּב ךיא ךעלקילג יװ א,

 .'ףןצברַאה ןיא ךיז וט רעצעגעגניירש ךיד ּבָאה ךיא סָאװ

 ןוא טקרעמַאּב סָאד ןּבָאה ייּברעד ןעוועג ןענעז סָאװ טסענ יד

 זַא ,רָאלק ןעוועג ןיא סע ;ןעקנואוועגרעּביא ךיז ןּבָאה עקינייא

 ףַארג ןגנוי םעד רַאפ רָאנ ,םענייק רַאפ טשינ ןיגינעק יד טגניז סָאד

 ,..טבילרַאפ קרַאטש ױזַא זיא יז ןכלעוו ןיא ,ןעזרעמ

 ,טפַאשלעזעג א ןיא ןעוועג עדייב ןענעז ייז ןעוו ,לָאמעלַא

 טשינ ןגיוא יד ךַאפנייא םיא ןופ טמענ יז יװ ,ןעזעג ןעמ טָאה

 ,ןעוועג טשינ לפייווצ ןייק םענייק ייּב ןַאד ןיוש זיא סע .,רעטנורַא

 -עלטניירפ יו רעמ ךס ַא ןענעז ייווצ יד ןשיוװצ ןעננואיצַאּב יד זַא

 רעד זַא ,רעכיז ןעוועג ןיוש ןענעז עלַא ןעוו ,ןַאד טקנוּפ רעּבָא ,עכ

 ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ רעטּבילעג רעד זיא ףַארג רעשידעווש רעננוי |

 טימ עקירעמַא ןייק קעװַא רָאנ זיא ןוא ןביוחענפיוא ךיז רע טָאה
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 עקירעמַא ןייק טקישעג טָאה ןעמ סָאװ ,יײמרַא רעשיזיוצנַארפ רעד

 | ...דנַאלגנע ןגעק עיצולָאװער רעד ןיא ןפלעה
 ײזיֹוצנַארפ רעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא ןעוועג ןַאד זיא סע

 ןכַאװשוצּפָא יִדְּכ ,םעד ןיא עקירעמַא ןפלעה וצ עיכרַאנָאמ רעש

 רעטילימ עשיזיוצנַארפ .עירעּפמיא רעשילגנע רעד ןֹופ טכַאמ יד

 ,יימרַא םנַאטגנישַאװ שזדרָאשזד ןופ ןעייר יד ןיא טפמעקענ טָאד

 רענַאקירעמַא רעד ןופ רעטָאפ,, םעד ןּבָאה ןריציפַא עשיזיוצנַארפ

 סָאר ןוא ,דנַאל יירפ ַא רַאפ עקירעמַא ןכַאמ ןפלָאהעג ''קילּבוּפער

 טשינ ןיא ןיילַא ךיירקנַארפ ןעוו ,טייצ ַאזַא ןיא אקוד ןעווענ זיא

 ךָאנ טָאה עיטסַאניד עשינָאּברוּב יד ןוא דנַאק יירפ ןייק ןעוועג

 עיצולאװער ַא ןופ טייקכעלגעמ א ןנעו טמולחעג טשינ וליפַא

 ...דנַאפ םענענייא םניא

 -עמַא ןייק טקישעג טָאה ךיירקנַארֿפ סָאװ ,ןריציפִא יד ןשיווצ

 ,טכאמ רעשילגנע רעד ןנעק עיצולאװער רעד ןיא ןפלעה וצ עקיר

 ױטנַא ירַאמ ןופ רעטּבילעג רעד ,ןעזרעפ הַארנ ןעוועג ךיוא ןזיא

 ןוא ײמהַא רענעי ןָא ןסָאלשעגנָא קיליוויירפ ךיז טָאה רע ,טענַא
 יורפ רָאי עכעלטע טימ יו טקנוּפ לייוו ;עקירעמַא ןייק קעװַא זיא

 ירַאמ ןָא ןסעגרַאפ ןוואורּפ טלָאװעג רעדיוו לָאמ סָאד רע טָאה ,רעז

 ךיז טעוװ סנטייוו רעד ןופו זַא ,טניימעג טָאה רע ןוא טענַאוטנַא

 ןופ ?יפעג ןקראטש םעד ךיז ןיא ןקיטשרעד וצ ןּבעגנייא ךָאד םיא

 | ...ןיגינעק רעד וצ עּביל

 ןעוו זַא ,קיטכיזרָאפ יוזַא ןוא שיטקַאט ױזַא ןעוועג זיא רע

 ךיז טרעדנואוו יז זַא ,טנַאזעג םיא טָאה ןעמַאדפיוה יד ןופ ענייא

 ןסיורג ַאזַא טָאה רע ןעװו טייצ ַא ןיא קעוַא טראפ רע סָאװרַאֿפ

 :לדייא ןוא טלַאק טרעפטנעעג רע טָאה ,עּביל ןיא גיז
 ;תועט א טָאה ריא ,םַאדַאמ ,ןקידלושטנַא רימ טעוװ ריא ---

 ףיא ןעוו .ניז םוש ןייק טאהעג טשינ ָאד עּביל ןיא ּבָאה ךיא

 ..ןרָאפעגקעװַא טשינ סיוועג ךיא טלָאװ ,גיז א טאהעג ָאי טלָאװ

 קירוצ טרעקעגסוא ךיז ןעזרעפ טָאה 1782 רָאי ןיא טשירע

 םואוושטסונ גינעק ןשידעווש ןטימ רע טָאה ןַאד ןוא ,עקידעמַא ןופ

 רע זיא ןַאד .ךיירקנַארפ ןוא 'עילַאטיא רעביא עזייר ַא טכַאמענ

 רעּבָא ;ףיוה רעלַאסרעװ ןיא רעײגניירַא רעטּפָא ןַא ןרָאװעג רעדיוו

 -קעװַא רעדיוו זיא רע ןוא גנַאפ ןּבילּבעג טשינ ץלַא טרָאד זיא רע
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 ביל קרַאטש רעייז ןיוש ןַאד םיא טָאה ןיגינעק יד שטָאכ ,ןרָאפעג

 ןופ ךורּבסיוא ןכָאנ ,1790 רָאי ןופ גנַאפנָא ןיא טשרע .טַאהעג
 ;זירַאּפ ןיא טצעזַאּב ךיז ןעורעפ ףַארג רעד טָאה ,עיצולָאװער רעד
 ריא ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןיגינעק יד ןזָאלראפ טנעקעג טשינ טָאה רע
 ןכוז ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא רַאפעג ןיא ןעוועג זיא ןּבעל
 ...ןעװעטַארוצסױרַא יז ױזַא יו ןעלטימ ןוא ןגעוו

 -ךֶא ירָאגירג ַא סָאװ ּפיט םעד ןופ ןעוועג טשינ זיא ןעזרעפ
 טָאה רע ;רעטייוצ רעד ענירעטַאקעי ןופ רעטּבילעג רעד ,ווָאל
 -ענסױרַא טשינ ,טרירטסנַאמעד טשינ ןיגינעק רעד וצ עּביל ןייז
 רעייז ןעוועג זיא רע ;סור רעדליוו רענעי יו ,קרַאמ ןפיוא טלעטש
 םיאנוש סטענַאוטנַא ירַאמ ןופ רענייס טָאה רַאפרעד ןוא ,שיטסַאט
 רעד ןכַאמ וצ ?טימ א טימ יוװ ,ןצונַאּב טנעקעג טשינ ךיז םיא טימ
 -רָאפ ןייז טימ ;טַאחעג טָאה יז יװ ,ןעמַאנ ןרעגרע ןַא ךָאנ ןיגינעק
 ןוא טצישַאּב קידנעטש יז רע טָאה ,טקַאט ןייז טימ ,טייקיטכיז
 .ןלַאפ טזאלעג טשינ ריא ףיוא עלעּביוטש ןייק לָאמנייק

 רענייק ןעוו טנעמַאמ א ןיא אקוד ןוא ,1788 רָאי ןיא טשרע

 -עג עדנצנעלנ ַא טקורענרעטנוא ךיז טָאה ,טכירעג טשינ ךיז טָאה
 -סױרַא יז ןוא םענַאוטנַא ירַאמ טימ ןענעכערוצּפָא ךיז טייהנגעק
 "קריוו ןלָאז עלַא זַא ,טכיל אזא ןיא טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ  ןלעטש

 :ןגָאז ןוא ריא ףיוא ןזִייוװנָא ןענָאק ךעל
 "'!דנַאֿפ ריא רַאפ עדנַאש ַא זיא עכלעוו ,ןיגינעק יד זיא סָאד ,
 -ןָאלּפרַאפ יױזַא זיא סָאװ ,טקנוּפ ַא וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא

 -ופ ךיז םיא ןיא רעווש ךעלקריוו זיא סע זַא ,טיירדעצ ןוא טרעט
 :ןביילקוצרעדנַאנ

 -ערג עגנוי ַא טניואוועג טייצ רענעי ןיא זירַאּפ ןיא טָאה סע

 -ערג עגנוי יד טָאה טמַאטשעג .טָאמ ַאל עד ןישז ןעמָאנ ןטימ ןיפ
 ,ארבס א ןעוועג ןזיא סע ןוא סוחי םענעּביוהעג ַא רעייז ןופ ןיפ

 ,עיטסַאנידזַאולַאװ רעכעלטינעק רעטלַא רעד ןופ סיױרַא טמוק יז זַא

 קידנקוק טשינ רעּבָא .ךיירסנַארפ ןיא טשרעהעג לָאמַא טָאה סָאװ
 -תט א רעייז טימ עמאד א ןעוועג יז זיא ,סוחי ןסיורג ריא ףיוא
 ,ןירעלדניוש עסיורג ַא ךָאנ וצרעד ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעלעק

 -בעלטרַאװטנַארַאפ ןֹופ ליפעג לקערב א א שטנעמ ַא ,ּפָאקיירד ַא

 .טייק
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 יו טקנוּפ  ןוא ,ןיפערג עגנוי ענעי ,טַארייהראפ ןעוועג זיא יז
 ַא ןוא רעלדניווש רעסיורג א ןעוועג ךיוא ןַאמ ריא זיא ,ןיילַא יז

 וצ טייהנגעלעג יד טכוזעג קידנעטש עדייב ןּבָאה ייז .ּפָאק-ירד

 ןוא .סוחי ןיא ןעקנוטעגנייא ןענעז ייז סָאװ ,םעד ןופ טלעג ןכַאמ

 .רעייז ןעוועג ןענעז ייז ?ייוו ,טפרַאדעג קידנעטש' ייז ןּבָאה טלעג
 .עסיורג טָאהעג ייז ןּבָאה ןטיטעּפַא ןוא ,םערָא

 ואוו ,ןריט עֶלַא ןָא טּפַאלקעגנָא טָאה טָאמ ַאל עד ןיפערג יד

 זיא יז ןיהואוו ,םוטעמוא ןוא ,טלעט ןנורק טנַאקעג רָאנ טָאה יז

 טגײלעגקעװַא ,לרעלעט א ףיוא יווװ טקנוּפ ,יז טָאה ,ןעמוקעג רָאנ

 ,ענייא ןלַאפ טזלָא ןעמ סָאוװרַאפ ,הנעט ַא טָאהעג ןוא סוחי ריא

 .עילימַאפ רעכעלגינעק רעד ןופ טמַאטש סָאװ

 ַא קידלוש ריא זיא טלעוו עצנַאנ יד זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא סע
 ..טשינ ריוא טלָאצ ןעמ סָאװרַאפ הלוע ןַא זיא סע ןוא בוח ןסיורג

 טָאמ א? עד ןיפערג יד טָאה ירָאבויד םַאדַאמ רעד ויּב ןליפַא = -

 ןופ עסערטעמ ענעזעוועג יד זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה יז ;טרַאּפשעגננַא

 סעּפע ןּבעג ריא ןוא ךיז וצ ןעמענניירַא יז לָאז ןט-18 םעד סיאול

 ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,ירַאּבויד םַאדַאמ יד רעּבָא .עלעטש עטוג ַא

 -טנעעג ריא טָאה ,טפַאשלעזענ רעד ןופ ןגיוצענקידוצ ןטלַאהענ

 .ןָאט טשינ רָאנ ריא רַאֿפ ןעק יז זַא ,טרעפ

 יד טָאה --- ,סוחי ןסיורג ַאזַא ןופ טשינ רָאנ םַאטש ךיא ---

 ייַּב לָאז ךיא זַא --- ,ןיפערג רעד טרעפטנעעג עסערטעמ ענעזעוועג
 ,עילימַאפ רעכעלגינעק ַא ןופ טמַאטש סָאװ ,עמַאד א ןלעטשינַא ךיז

 -ויד םַאדַאמ יד טָאה ױזַא טלדנַאהעג זַא ,ןייז רעייז ןָאק'ס ןוא
 םעד סיאוק ראפ ןייז אצוי טלָאװעג טָאה יז סָאװ ,ראפרעד ירַאב
 -ענ טלָאמעד טָאה יז לייוו ,טענַאוטנַא ירַאמ רַאפ ןוא ןטנצכעז

 | ,טמיטשאּב ריא רַאפ ןּבָאה ייז סָאװ ,עיסנעּפ רעד ןופ טּבעל
 ןזיירק עלַא ענעי ןופ ןריט יד ןיא ןּפַאלק סָאד זַא ,קידנעעז

 ַאל עד ןיפערג יד טָאה ,ןטאטלוזער עטשטניוועג יד טשינ טגנערּב

 טרָאד ךיז ןוא ףיוה ןכעֿפגינעק ןיא ןעמוקוצנָא טגיײלרַאפ ךיז טָאמ
 טימ טעװ יז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז ;ןינינעק רעד ּוצ ןגָאלשוצ

 -נירפ יד יו ױזַא טקנוּפ ,טעדניירפַאּב ןרעוו ןענעק ןיגינעק רעד
 ךיא טעװ ןַאד ןוא ,קַאנילָאּפ םַאדַאמ יד יו רעדָא ,לַאבמַאל ןוסעצ

 נונעג ןּבָאה ןיוש ןלעוװ ןַאמ ריא ןוא יז ןוא םונ רעייז ןייז ןיוש
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 -סעפ ַאזַא ןרעוו טעװ ףיוה ןיא עיציזַאּפ רעייז ןוא דובּכ ןוא טלענ
 5ייוו ,ןגיוּב ןוא ןגיונ ריא רַאפ ךיז ןלעוו טייפ עטּסערג יד זַא ,עט
 ..ןעניול סיוועג ייז ךיִז טעוו סָאד

 טשינ לָאמנייק טָאמ ַאל עד ןיפערג יד טָאה ןיגינעק יד רעּבָא
 ,טלָאװעג טשינ ןרעה ןליּפַא ריא ןופ טָאה יז ;ךיז וצ טזָאלענוצ

 טָאה יז ;טורענ טשינ רעֹּבֶא טָאה טָאמ ַאל עד םַאדַאמ יד

 זיא ,ןיגינעק רעד וצ ןגָאלשוצוצ ךיז ױזַא יו ןעלטימ טכוזעג ץלַא

 -ינעק יד ןעוו ,ןַאד טקנוּפ ןוא ,ףיוה ןיא ןעמוקענניירַא לָאמנייא יז

 לַאפ ַא ןּבעגעג יז טָאה ,עטיווס ריא טימ ןעמוקעגסיֹורַא זיא ןיג

 ..טשלח יז זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג ןוא ריא רַאפ

 ,עמַאד יד זיא סע רעוו ;למוט רעסיורג ַא ןרָאװעג דלַאּב זיא

 ןוא ,טסואוועג טשינ רענייק טָאה ,תושלח ןיא ןלַאפעג ןיא עכלעוו

 -עג טָאה סע ואו ,ןרעמיצ יד ןיא ןגָארטעגנירַא יז טָאה ןעמ

 .סנעווַארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,רעדורּב סגינעק םעד טניואוו

 ,טרעטנימרעד ןיפערג עטשלחעג עטשרמולּכ יד טָאה ןעמ ןעוו

 ,זיא יז רעוו טלייצרעד ןירעגנעווש סטענַאוטנַא ירַאמ רַאֿפ יז טָאה

 ןֵא ןיא סע ןַא ,חנעט רעד טימ סױרַא דלַאּב יז זיא םעדכָאנ ןוא

 -עק רעד ןופ טמַאטש סָאװ ,יורפ א ןלַאפ טזָאל ןעמ סָאװ ,הלוע

 ...עילימַאפדַאולַאװ רעכעלגינ

 ןַאד ןוא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג תונעט עריא טימ טָאה יז = |
 רוא טָאה ןעמ ןוא עיסנעּפ עניילק ַא טמיטשַאּב ריא רַאפ ןעמ טָאה

 ...ןזייוו טשינ ףיוה ןיא ךיז יז לָאז רעמ זַא ,טנָאזעגנָא
 טשינ ךיז טָאמ ַאל עד ןיפערג יד טָאה עיסנעּפ רעניילק ַא טימ |

 רעייז ןעווענ ךָאד ןענעז ןטיטעּפַא עריא ?ייוו ,ןענעגונגַאּב טנָאקעג
 ,עסיורג

 ,ןגעוו טכוזעג ןוא ןּבעגעגפיוא טשינ גנונעפָאה יד טָאה יז ןוא

 רעד ןעוועג זירַאּפ ןיא ?ַאנידרַאק רעד זיא טיוצ רענעי ןיא
 טנידענּפָא טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ,ןַאהָאר'ד ץנירּפ

 טָאג ןיא טשינ -- טּביולנעֶג טשינ טָאה רעכלעוו ןוא רעטענ עלַא
 .אלוץיט ןיִא טשינ ןוא

 סוחי םענעּביוהעג ַא רָאנ ןופ ?לָאנידרַאק רעד טָאה טמַאטשענ

 -ַאמ ךס א רעייז טאהעג טָאה ןֹוא ךייח רעייז ןעוועג זיא רֶע ןוא
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 ןיא טּבעלעג טָאה רע ואוו ,ןצַאלַאּפ עסיורג ויווַצ ןוא סעקטנאי

 .גינעק א יװ ױזַא סוסקול

 סיאול רעטנוא ,רע זוא ,לָאנידרַאק ַא ןרָאװעג זיא רע רעדייא

 ןיא  רָארַאסַאּבמסַא רעשיזיוצנארפ רעד ןעוועג ,ןטנעצפופ םעד

 עדַאפַאּבמַא רעצנַאנ רעד ןופ ןַאד ןיוו ןיא טָאה רע ןוא ,ךיירטסע

 ,,סעסערטעמ ךס ַא טימ טלננירענמורַא ךיז ןוא םערָאה ַא טכַאמענ

 -עג ןּבָאה ,ךיז ייּב טעװארּפעג ןַאד טָאה רע סָאװ ,ןטעקנַאּב יד

 יעי ףיוא זַא טסואוועג טָאה'מ .ןיוו ןיא ןעמָאנ ןטכעלשי ַא רעייז טָאה

 טעילוה ןעמ זַא ,ןייש טשינ רעייז ףיוא ךיז ןעמ טריפ ןטעקנַאּב ענ

 ןוא ךס ַא טרָאד טרוּכש'מ זַא ,טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא טרָאד

 יז ןֹּבָאה ,ןטעקנַאּב ענעי וצ ןעמוק סָאװ ,ןעיורפ עטסרעמ יד זע

 ...םעיצַאטוּפער עטכעלש רע

 םורק טקוקעג טָאה ַאזערעט ירַאמ ןירעזייק עשיכיירטסע יד

 רעד רָאדַאסַאּבמַא ןשיזיוצנַארפ םעד טָאה יז ;ןכַאז עכלעזַא ףיוא

 םיא יז טָאה ןטייהנגעלעג ךס ַא ייּב ןוא טַאהעג ביל טשיינ רַאפ

 -ןיא טפָא םיא טָאה יז :םיא וצ ננואיצַאּב ריא ןזיװענסױרַא ןפָא

 זנורּב רעייז ןעוועג ןַאהָאר'ד ץנירּפ זיא רַאפרעד ןוא ,טרירָאג

 ַאזערעט ירַאמ סָאװ ,ןענַאטשעגנָא טשינ םיא ןיא סע .,ריא ףיוא

 .גנוטכַארַאפ ַאזַא טימ םיא וצ ךיז טיצַאּב

 טָאה וצרעד .ןעוועג טשינ ןַאהָאר'ד זיא םכח רעקירעּביא ןייק

 -ניא קידנסענרַאפ ןוא ,תוליכר וצ טייקכאװש א טָאהעג ךָאנ רע

 ַא ןטלַאה ןענעק ףרַאד כָאװ ,טַאמַאלּפיד ַא ןיא רע ןזַא ,ןצנַאנ

 ,ןטייהנגנעלעגנא עשיטילַאּפ ןגעוו ןטכירַאּב טָאטשנָא ,רע טָאה ,דוס

 -טָאילּפ ןוא ןתוליכר ,.יעוו ןטכירַאּב לַאסרעװ ןייק טקישענוצ רָאנ

 טכיראב א טקישעניצ לָאכַא אי ןיוש רע טָאה רעמָאט ןוא ,סעק

 ַא טיײרדעגעײרַא ךיוא םעד ןיא רע טָאה ,ןינע ןשיטילָאּפ ַא ןגעוו

 ..טמעטַאּב רעמ ןייז לָאז סע ידּכ ,לתוליכר ַא ,עלעקטָאילּב

 "טסע ןוא ןסיירּפ ,דנַאלסור -- תוכולמ עטקיניײרַאֿפ יד ןעוו

 טָאה ,ךיז ןשיווצ ןליױּפ ןלייטעצ ןיא ןטלַאהענ ןּבָאה --- ךייר

 -עג ,ןָאיענע'ד רעימערּפ ןשיזיוצנַארפ םוצ ווידּב ַא ןיא ,ןַאהָאר'ד

 ירַאט ןירעזייק רעשיכיירטסע רעד טימ טָאה רע זעװ זַא ,ןּבירש

 ןופ לָאזקיש ןפיוא טנייוועג יז טָאה ,םעד ,;שו טדשךענ ַאזערעט
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 "רעד ןוא .ךעלקיטש ףיוא טסיירעצ ןעמ סָאװ ,ןלױּפ רעמערָא רער

 ;גנוקרעמאב ַאזַא ןּבענעגוצ רע טָאה ייּב
 ןליפעג עריא ןלעטשרַאפ וצ ןירעטסיימ ַא זיא ןירעזייק יד,

 ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא רעּבָא ;רָאנ ליוו יז ןעוו ןענייוו ןעק יז ןוא

 יד ןשיווװצסיוא טנַאה ןייא ןיא ?כעליישטאפ א טלַאה יז סָאװ

 -עד ןיא לדרעווש שיטַאמָאלּפיד ַא יז טלַאה ,ןגיוא יד ןופ ןרעוט

 ַנֲא ךיוא ריא טעוו סע זַא ,רעכיז ןייז וצ ידּכ ,טנַאה רערעדנא

 | ."ןלייטעצ םעד ןופ קלח רעשּפיה ַא ןעמוק
 םַאדַאמ רעד וצ טעטכילפרַאפ טליפענ ןַאד ךיז טָאה ןָאיעגע"ד

 טָאה ,רעטסינימ ַא רַאפ טכַאמעג ךָאד םיא טָאה יז לייוו ,ירַאּבויד
 ןּבירשעג םיא טָאה רָאדַאסַאּבמַא רעד סָאװ ,ןזיוועג לָאמנייא ריא רע
 -םיוא טלָאװעג ריא ייּב טימחעד טָאה דע ;אזערעט ירַאמ ןגעוו
 טגָארט יז ץרַאה ַא רַאפ סָאװ ,טסואוועג ךָאד טָאה רע ?ייוו ,ןעמענ

 ...טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא

 ךיז וצ וירּב םעד ןעמונעג ןַאד טָאה יראבויד םַאדַאמ יד

 יז טָאה ,טסעג ןעוועג ריא ייּב ןענעז סע ןעוו ,טנוװַא ןַא ףיוא ןוא

 ,טגָאזעג טָאה יז ;רעטומ סטענַאוטנַא ירַאמ ןגעוו ןדער ןּכיוהעגנָא

 ,עסירמינּפריוצ א ,עשלַאפ ַא ןיא ןירעזייק עשיכיירטסע יד זַא
 םיא ןוא ווידּב םעד ןעמונעגסױרַא יז טָאה ,סָאד קידנגָאז ןוא
 ,ןעמעלַא ראפ טנעיילעגרַאפ

 ןגעו טּביירש רָאדַאסַאּבמַא רעזנוא סָאװ ,ןיוש ריא טעז ---

 .ןוחצנ טימ טגָאזעג יז טָאה -- !רעטומ ר י א

 סָאד טָאה סָאװ ,שטנעמ א ןענופעג ןיוש ךיז טָאה םעדכָאנ

 ,טרעהרעד סָאד טָאה יז ןעוו ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןבעגענרעביא

 .זייּב רעייז ןרָאוװעגנ יז זיא

 ַא --- .טגאזעג ןַאד יז טָאה --- ,טשינ ךיז רע טמעש יו ---

 רענעלַאפעג ַא טימ רעּביא ךיז טּביירש רע ןוא ,רעכעלטסייג

 | ,..!יורב

 סיאול ןוא ןּברָאטשעג זיא רעטנצפופ רעד סיאול יו םעדכָאנ

 -עג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,ןָארט ןפיוא ףיױרַא זיא רעטנצכעז דעד
 סיוא רַאפ ןכַאמ ןַאהַאר'ד ץנירּפ םעד לָאז רע ,םיא ייּב טלעוּפ

 רע סָאװרַאפ ,ןּבעגרַאפ טנַאקעג טשינ םיא טָאה יז .רָאדַאפַאּבמא

 .רעטומ ריא טקידיילַאּב ױזַא טָאה
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 -ַאֹב רע טָאה ,זירַאּפ ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא ןַאהָאר'ד !עוו
 טרעוו ןוא עיטַאמַאלּפיד טימ ּפִא ךיז טנגעזעג רע זַא ,ןסָאלש

 ןזיירק עכיוה יד ןיא םסולפנייא ןסיורג ַא .רעכעלטסייג ַא קירוצ
 ,ךייר רעַייז ןעוועג ןיילַא זיא רע סָאװ ,םעד ץוח ;טַאהעג רע טָאה

 ןופ ןענַאטשַאּב ךיירקנַארפ ןיא עילימַאפ-ןַאהָאר'ד עצנַאנ יד ןיא

 ַא םוטעמוא ןּבָאה עכלעוו ,טייל עכייר רעייז ןוא ענעעזעגנָא רעייז

 וצ ןּבעגעגנייא ךיז טָאה םעד קנַאד ַא ןוא ,גנוקריוו ַא ןוא העד

 -עריוושעג םעד רַאפ ןוא הָאשיּביצרַא ןַא רַאפ ןענַאהָאר'ד ןכַאמ

 טשינ םיא טָאה רעטעּפש ןוא ,ףיוה ןכעלנינעק ןיא ןכעלטסייג םענ

 -ידרַאק ַא רַאפ טכַאמעג טסּפיױוּפ רעשימיור רעד יו ,רערעדנַא ןייק
 ...לַאנ

 -יּפאק ןופ ףליח רעד טימ ןּבָאה עכריק יד ןוא עיכרַאנָאמ יד

 ןיא ןעקנוטעגנייא ןעוועג זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןשַאוועננייר לַאט

 ַאזַא וצ ןביוהרעד ךָאנ םיא רָאנ ,ןשַאוװעגנייר רָאנ טשינ ןוא ,דניז
 .-נעטש טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ,רע ןוא ,לַאנידרַאק ַא יו טמַא ןכיוה
 ,רעד ןעוועג סָאד זיא ,ןּבעל קידרקפה ןוא ןזָאלעצ ַאזַא טריפעג קיד

 עכריק ןיא סעינָאמערעצ עזעיגילער ןעווַארּפ טפרַאדעג טָאה סָאװ

 ...ףיֹוה ןיא ךיוא ןוא

 ..דרע רעד ףיוא חילש סטָאנ ןעוועג סָאד זיא רע

 ,טענַאוטנַא ירַאמ ןעזרעד טָאה ןַאהָאר'ד לַאנידרַאק רעד ןעוו
 גנַאב ןיוש םיא טָאה סע ,ריא ןיא טּבילרַאמ ךיילנ ךיז רע טָאה
 -יזיוצנַארפ רעד ןעוועג זיא רע תעּב ,רעירפ טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג

 -עג ןוא ןטשטָאּפ ןוא תוליכר טריפעג ,ןיוו ןיא רָאדַאסַאּבמַא רעש

 ַא ןסענענפיוא ךיז טָאה רע ;ףיוה ןשיכיידטסע םעד ןדָאש ןָאט
 -נא ירַאמ ףיוא סטכעלש ןּכירשעג טָאה רע סָאװרַאפ ןקידעּבעל

 ;ןטעלנרַאפ וצ סָאד טוואורּפעג ץלַא טָאה רע ןוא ,רעטומ סטענַאוט

 -סיוא טיירּב רעד ןיא ןוא גנעל רעה ןיא טקערטשעג ךיז טָאה רע
 יז יּבַא ,ץלא ןָאט וצ טיירנ ןעוועג ןזיא רע ןוא ריא ייּב ןעמענוצ
 יד לָאמנייק םיא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא ;ןּבענרַאפ םיא לָאז
 ןעו ,לָאמ עֶלַא ןוא ,טקנעשעג טשינ טיײקמַאזקרעמפיוא .עטסדנימ

 יב ףיוה ןיא םיא טימ ןפערט וצ ךיז ןעמוקעגסיוא ריא זיא סע
 טשינ טרָאװ ןייא ןייק םיא טימ יז טָאה ,עינָאמערעצ רעזעיגילעד ַא

 | ,טדערעגסיוא
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 קרַאטש רעייז טָאה רע .טנערּבעג טָאה לַאנידרַאק רעד ןוא

 ,ןריסערעטניאהַאפ םיא ןיא ךיז לָאז טענַאוטנַא יראמ זַא ,טלאוועג

 זיא רע ןוא ,ןדער םיא וצ לָאז יז ,לכיימׂש ַא ןעקנעש םיא לָאז יז

 םיא יז םעװ ,ןענעקרעד רעמ םיא טעוװ יז ןעוו זַא ,רעכיז ןעוועג

 ...ביל יז טָאה רע יוװ ױזַא ,ןּבָאה ביל ןּביוהנא

 לַאנידרַאק רעד טָאה ,טָאמ ַאל עד ןיפערג יד יװ טקנוּפ ןוא

 רעד ןופ גנוריפפיוא יד דנורג ַא רַאפ ןעמונעג ךיוא ןַאהָאר'ד

 ןעק קַאנילָאּפ םַאדַאמ יד ּביוא זַא ,טקנעדעג טָאה ענעי ;ןיגינעק

 ,ןייז ךיוא סָאד יז ןעק ,''ןירניירפ עמיטניא ,, ןא סניגינעק רעד ןייז

 ,ןעזרעפ ףַאהנ רעד ּביֹוא זַא ,טקנעדעג טָאה ?ָאנידרַאק רעד ןֹוא

 סָאד רע ןָאק ,רעטּבילעג סניגינעק רעד ןייז ןָאק ,רערעדנַא ןַא רערָא

 -יןייז ךיוא

 ןפיוא ךיז טָאה ןינינעק יד ןוא ןרָאי קעװַא רעּבָא ןענעז סע

 ןטּבילרַאפ םעד טָאה סָאד ןוא ,טקוקעגמוא טשינ וליפא לַאנידחַאק

 טָאה רע זַא ,גנולפייווצרַאפ ַאזַא ןיא ןּבירטעגניירַא לַאנידרַאק

 .ןָאט לָאז רע סָאװ ,טסואוועג טשינ ןיילַא

 ַאל עד ןיפערג יד זיא לַאנידרַאק ןטימ טנַאקַאּב ךעלנעזרעּפ

 טָאה יז ;טרעהעג ךס ַא םיא ןופ רעּבָא טָאה יז ,ןעוועג טשינ טָאמ

 טּפַאלקעגנָא טָאה יז יו ױזַא ןוא .ךייר רעייז זיא רע זַא ,טסואוועג

 ,ייז ייּב טלעג ןטעּבעג ןוא ןשטנעמ עכייר ךס ַא ןופ ןריט יד ןיא

 ןיא טּפַאלקעגנָא יז טָאה ,סוחי ןסיורג ריא ןדנ ןיא קידנּבעגניירַא

 ...ךיוא ריט ןייז

 ;ןעוועג טָאמס אל עד ןיפערג יד זיא יורפ ענעּבירטעגכרוד ַא
 רעד יו ןשטנעמ ַאזַא טימ ןדער וצ ױזַא יו טסואוועג טָאה יז

 ייּב יז טָאה ןעגנַאנעג םיא וצ זיא יז רעדייא ךָאנ ?ייוו ,לאנידרַאק

 טרערעג םיא טימ טָאה יז ;ןטייקכַאוװש ענייז ןענופעגסיוא ערעדנַא

 ןַא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה יז זַא ,ױזַא ןטלַאהענ ךיז ןוא ױזַא

 -רַאק רעד --- רעטונג ַא ןעוועג זיא טָאטלוזער רעד ןוא ,קורדנייא

 ..טלעג ןּבעג ןּביוהעגנָא ךיא טָאה לַאניד

 ףיוא טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד טלעג ןּבעגעג ריא טָאה רע יצ

 "טניולַאּב,, םיא טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד רעדָא ,טַאהעג תונמחח ריא

 רעייז רעּבָא ןיא סע .ןסיוו טשינ ןעמ ןעק סָאד -- יורפ ַא סלָא
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 ןוא לַאנידרַא '!ןקילייה ,, םעד ןשיווצ ןעגנואיצַאּב יד זַא ,ךעלגעמי

 ןעוועג .ןענעז טיײהנעגנַאנרַאפ רעלעקנוט רעד טימ ןיפערנ רעד
 | ...עכעלטניירפ יו ,רעמ ?סיּבא

 א ןופ טגאועג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה ?אנידראק רעד
 ...עמאד רענייש

 ןסיוא/ טאפ א עד ןיֿפערנ יד זיא טפַאשטנַאקַאּב רעד טימ
 -ענ ןעוועג טשינ זיא ריא רַאֿפ ;רעטייו ךס א ןרַאּפשוצנָא ןעוועג
 ךיז םיא ךרוד טָאה יז ;טלענ ריא טיג רע סָאװ ,ןיילַא סָאד גונ
 ,טסואוועג טשינ טָאה יז .טענַאוטנַא ירַאמ וצ ןגָאלשוצ טלַאװװעג

 נָא רָאמ ןעגנואוצַאב יד ןענעז ןיגינעק רעד ןוא .םיא ןשיווצ זַא

 | ...ענעניוצעג

 ,ןיגינעק רעד רַאפ ןלעטשרָאפ ךימ טלָאז ריא זַא ,ליוו ךיא ---
 -ייא זַא ,ךיוא ליוו ךיא ןוא --- ,טגאזעג לָאמנייא םיא יז טָאה ---|

 םערָאוו ךימ } רוא .טלָאז .!ןלעטשרָאפ ריא רַאפ ךימ טעוו ריא רעד

 | ...ןרידנעמאקער
 סע ןענימ עטסנרע רעייז ַא ןעמונעגנָא טָאה לַאנידרַאק רעד

 -וצ אר טָאה לאזקיש רעד סָאװ ,ענדָאמ ןעמוקעגסיוא םיא זיא
 --- ,םיורט ןּבלעז םעד ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ייווצ טריפענפיונ

 ...טענַאוטנַא ירַאמ טימ טנָאנ ןרעוו
 טָאה --- ,ןיפערג ,ןָאטעג ךייא רַאפ ןרעג סָאד טלָאװ ךיא ---

 ..טשינ סָאד ךיא ןָאק ,רעדייל ,רעּבָא --- ,טגָאזעג לַאנידרַאק רעד
 זֹיא ןייֵלַא רע זַא ,תמא םעד טלייצרעד ריא רע טָאה ןַאד ןוא

 יז טניז ןרָאי ןיוש ןיא סע זַא ;ןסחי ןייק טשינ ןיגינעק רעד ייּב
 ...םיא ףיוא םוא טשינ וליפַא ךיז טקוק

 ףיא גונעגנ שירַאנ ןוא גונעג קיצרעהנפָא ןעוועג ךיוא זיא רע
 טרירָאנגיא ןיגינעק יד סָאוװ ,ןופרעד טדייל רע קרַאטש יװ ,ןגָאז וצ
 ,םוא

 רע טָאה --- ,ךס א רעייז ,ךס ַא ןּבעגעגקעװַא טלָאװ ךיא ---
 ןוצינעק יד ןוא סנ א סעּפע ןעשענ טלָאװ סע ןעוו --- ,טגָאזעג
 ...רימ וצ גנואיצַאּב ריא ןטיּבענ טלָאוז

 -ַאֿב ךיילג טָאמ  ַאל עד ןיפערג יד טָאה ,ךַאז ַאזַא טרעהרעד

 יֹוזַא ןוא ,ןסערעטניא ענעגייא עריא רַאפ ןצונוצסיוא סָאד ןסָאלש

 ןוא ןטיײקכַאװש עלַא סלַאנידרַאק םעד טסואוועג ןיוש טָאה יז יוז
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 ןיא םכח רעקירעּביא ןייק זַא ,רָאלק ןעוועג ךיא רַאפ ןיוש זיא סע

 זיא םעדכָאנ ןוא טייצ ערעגנעל ַא טרַאװעגּפָא יז טָאה ,טשינ רע
 :הלודג ַא טימ םיא וצ ןפיול וצ ןעמוקעג לָאמנייא יז

 צ ןגָאלשװצוצ ךיז ןּבענעגנייא רימ ךיז טָאה ךעלדנע ---

 !ןינינעק רעד
 טשינ זיא סָאװ ,עטכישעג עצנַאנ א טלייצרעד םיא טָאה יז ןוא

 טָאלג טציא יז זיא רָאנ טשינ זַא ;ןניולפעג טשינ ןּוא ןגיוטשעג

 עריא ןופ ענייא ןיוש זיא יז רָאנ ,ןיגינעפ רעד טימ טנאקַאב

 םעד ריִא וצ טָאה ןיגינעק יד ;סנידניירפ עטסמיטניא ןוא עטסעּב

 טרער יז סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ריא טימ טדער יז ,יורטוצ ןטסערג

 טייצ וצ טייצ ןופ ריא טיורטרַאפ יז ןוא ערעדנַא ןייק טימ טשינ

 ...תודוס דוסּב ןטלַאה זומ ןעמ סָאװ ,ןתוחילש עכלעזא

 --- ,דיירפ טימ טגָאזעג יז טָאה --- ,לַאנידרַאק ,טציא ןוא ---

 ףייא ךיא ?עװ טציא ;הבוט ַא ןָאט ןענָאק ןיוש ךייא ךיא עוו

 -סורַא לָאמ ליפ ױזַא רימ טָאה ריא סָאװ ,רַאפחעד ןענױלַאּב ןענעק

 ...מלעג טימ ןפלאהעג
 "עג םיא יז טָאה ,ןּביולג ריא לָאז לַאנידרַאק רעד ידּכ ןוא

 ןֹּבָאה סָאװ ,ווירּב ;ןּבירשעגנ ריא טָאה ןיגינעק יד סָאװ ,ווירּב ןזיוו

 טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,קורדנייא םעד ןפאש טנעקעגנ ךעלקריוו

 -ניירפ עטסעּב עריא ןופ ענייא רַאפ טָאמ אל עד ןיפערג יד טלַאה

 -ערג ערעייט ןיימ,, ןפורעגנָא יז יז טָאה ווירּב יד ןיא לייוו  ;סניד
 .... המשינ עּביל ןיימ,, ןוא "'ןיפ

 זַא ,ןלַאפעגנייא םשינ רָאנ זיא לָאנידרַאק ןשירַאנ םעד ןוא

 ,ןיגינעק יד טשינ ,ייז טָאה ןּבירשעג זַא ;עטשלעפענ ןענעז ווירּב יד

 "טנַאה עדמערפ ןכַאמוצכָאנ רעטסיימ א זיא סָאװ ,רענייא רָאנ

 ..,ןטפירש
 ךיא לע --- ,טגָאזעג לָאנידרַאק רעד טָאה --- ,יֹוזַא ּביוא ---

 ןעז ןוא טוג ױזַא ןייז טלָאז ריא זַא ,ןיפערג עּביל ,ןטעּב ךייא

 ,רימ ֹוצ גנואיצַאּב ריא ןרעדנע לָאז יז זא ,ןינינעק רעד ףיוא ןקריוו

 ףיא זַא ,יז טרעכיזרַאפ ןוא רימ רַאפ טרָאװ טוג ַא ןיירַא טפרַאיו

 ןיא סע זַא ןוא ןליפעג עטסמירַאוו יד ןוא עטסעּב יד ריא וצ ּבָאה

 ןָאט וצ רעווש ייז רימ לָאז סע סָאװ ,ךַאז ןייא ןייק ָאטשינ רָאנ

 ..,ריא רַאפ
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 טָאמ אל עד ןיפערג יד טָאה --- !רימ ףיוא ךיז טזאלרַאפ ---
 ,טגָאזעג םיא

 טָאה רע ;ךעלקילג רעייז טליפעג ךיז טָאה ?אנידרַאק רעד
 סע טָאה ןיילַא םָאנ רָאנ שרעדנַא טשינ ןזיא סָאד זַא ,טּביולגענ
 ...טָאמ ַאל ער ןיפערנ רעד טימ טריפעגפיונוצ םיא ןוא סנ ַא ןָאטענ

 טייצ רעצרוק ַא טימ .טפראדענ טשינ רע טָאה ןטרַאװ גנַאק
 וצ ןפיול וצ ןעמוקענ רעדיוו טָאמ ַאק ער ןיפערג יד זיא רעטעּפש
 ;הלודג ַא טימ םיא

 ךייא רַאפ ּבָאה ךיא --- ,טנָאזעג יז טָאה --- ,לַאנידרַאק ---
 ---ןוא ,ךייא ןגעוו טדערענ ןיניטעק רעד טימ ּבָאה ךיא .סעיינ עטוג
 טדער יז ,גנוניימ עטסעּב יד ךייא ןנעוו טָאה יז ;רָאפ ךייא טלעטש
 טדער יז סָאװ ,סָאד ,גנורעטסיינַאב רעטסערג רעד טימ ךייא ןגעוו
 םע .טשינרַאג ןיא ,ךייא טרירָאנגיא ןוא ךעלטנפע ךייא וצ טשינ

 יו ,ליפעג ןעמירַאװ ַאזַא טקנוּפ ךייא רַאפ טָאה יז ...ױזַא טסַאּפ
 ..,ריא רַאֿפ ריא

 -נקוקמורַא ,טדערעג רעטייוו יז טָאה --- ,ךאז ַא ךָאנ ןוא ---
 זַא ,טננַאלרַאפ ןיגינעק יד --- .ןטייז עלַא ןיא קיטכיזרָאפ ךיז קיד
 ..,רימ ךרוד ןּבעגרעּביא םיא ןוא ווירּב ַא ןּביירשנַא ריא טלָאז ריא
 ןקירדסיוא ןוא טליוו ריא סָאװ ,ןּביירש ריא טנעמ ווירּב םעד ןיא
 ...טליפ ריא סָאװ

 טשינ ץענערנ ןייק רָאנ ןיא לַאנידרַאק ןופ דיירפ רעד ֹוצ

 -עננא ןוא טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה דלַאּב עקַאט ןוא .ןעוועג
 טקירדעגסיוא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ווירב ַא ןיגינעק רעד וצ ןּבירש
 ...ריא וצ ןליפענ עטסמיראו ענייז

 / ,רעפטנע ןַא ןגָארקעג לַאנידרַאק רעד טָאה ווירּב םעד ףיוא
 וצ טכַארבעג .ןעוועג זיא ווירּב ןייז יו ןעמירַאװ טזַא ךיוא ןוא
 ןוא ,טָאמ ַאל עד ןיפערג יד טָאה טפירש ןיא רעפטנע םעד םיא
 ;עיניל רעּבלעז רעד ןיא רעטייו קעװַא ןיוש סָאד ןיא םעדכָאנ
 ןוא ,ןיגינעק רעד וצ ווירּב-סעּביל ןּבירשעג טָאה לַאנידרַאק רעד
 סרעפטנע עכעלטפירש טכַארּבעג םיא טָאװ טָאמ ַאל עד ןיפערג יד
 ךיז רַאפ לַאנידרַאק רעד טָאה טּפָא רעייז ןוא ,ווירּב ענייז ףיוא
 ןוא סרעפטנע ירד טנעיילענרעביא לָאמַא רעּבָא ןוא לָאמַא רעדיוו
 ןטלאהעג טָאה רע סָאװ ,עלעטסעק ןייש ַא ןיא !טלַאהַאּב ייז ךָאנרעד

177 



 זַא ,םכח רעסיורג רעד ,טסואוועג טשינ טָאה רע ןוא ,ןסָאלשרַאפ

 -עוועג .ַא רענייא רָאנ ,ווירּב יד םיא וצ טּביירש ןיגינעק יד טשינ

 ריא ןוא ןיפערג יד ןעמעוו ,ואטער ןעמַאנ ןטימ םרַאדנַאשז רענעז

 ...כנורעוושרַאפ רעד ןיא ןעמונעגניירַא ךיוא ןּבָאה ןַאמ

 -רַאפ יד ןוא ,טייצ ערעגנעל ַא ןעגנַאגעג סָאד זיא ױזַא ןוא

 וצ רעטנעג ןוא רעטנענ ץלַא ןעמוק ייז זַא ,ןעזעג ןּבָאה רערעווש

 ..ןסיורג ַא טאהעג ייֵז ןּבָאה ליצ .ַא ןוא ,ליצ רעייז

 ,ןופרעד ןדירפוצ רעייז ןעוועג יאדוא זיא לאנידרַאק רעד

 רע ;ךעלווירּב עמירַאװ עכלעזַא ןינינעק רעד ןופ טנירק רע סָאװ

 םיא טרירָאנגיא יז סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ טנַאקעג טשינ רעּבָא טָאה

 אל עד ןיפערג יד ,עקַאט תמא .ףיוה ןיא לָאמַא טמוק רע ןעוו ,ץלָא

 ,יוזַא ךיז טסַאּפ'ס זַא ,טגָאז ןינינעק יד זַא ,רעּביא םיא טיג טָאמ

 רעד רַאפ טָאה יז סָאװ ,ןטכיזסיוא יד רַאפ ױזַא רעסעּב זיא'ס זא

 ןַאד וליפא ,שטנעמ ַא .גונעג טשינ ךָאד זיא סָאד רעּבָא .טפנוקוצ

 רעד טימ זיולּב ןּבעל טשינ ךָאד ןָאק ,לאנידרַאק א ןיא רע ןעוו .

 ,..טפנוקוצ

 טקיררעגסיוא לָאמנייא ןיפערג רעד רַאפ לַאנידרַאק רעד טָאה

 ...םייהעג ןיא ןינינעק רעד טימ ןפערט וצ ךיז גנַאלרַאפ םעד

 ךיז לע ךיא --- .טגָאזעג רע טָאה --- .ןעז יז זומ ךיא ---
 ...ןדערכרוד ריא טימ

 רעסיורג ַא ןיא טָאמ ַאל עד ןיפערג יד טלעטשעג טָאה סָאד

 רעּבָא .טכירעג טשינ ךיז יז טָאה ךאז ַאזַא ףיוא ;טייהנגעלרַאפ

 קנַאדעג ןיא ןיוש יז טָאה דלַאּב ;ןרָאלרַאֿפ טשינ ךָאד ךיז טָאה יז

 טָאה לַאנידרַאק םוצ ךיז קידטנדנעוו ןוא ,ןַאלּפ ַא קיטרַאפ טאהעג

 :טנַאזעג יז
 ןפערט ךיז לָאז ןיגינעק יד זַא ,ןעז ןיוש לעוװ ךיא ,טוג ---

 -רעװ םניא טשינ ןעמוקרָאפ ןפרַאד טעוו סָאד רעּבָא ,ךייא טימ

 ,ןיגינעק רעד ןופ ןרעמיצ עטַאוװירּפ יד ןיא טשינ ,ץַאלַאּפ רעלאס

 ןיא ןוא ,ץַאַאּפ רעלַאסרעװ םעד םֹורַא סאו ,ןטרָאג םניא רָאנ

 .ןיוש ןפָאלש עלַא ןעוו ,העשיטכַאנ רעטעּפש ַא

 ןוא ,ןלעפעג קרַאטש רָאנ ןַאהָאר 'ד לָאניררַאק םעד זיא סָאד

 -ייא ...טכאנייב טעּפש :טליּפשעצ םיא ייּב ךיז טָאה עיזאטנַאפ יד

 זיא םורַא ןוא םורא ..,ןטרָאג ַא ןיא ...ןיגינעפ רעד טימ ןייֵלַא רענ
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 ..םענייק טשינ טרעה ןעמ .,,םענייק טשינ טעז ןעמ .,.רעטסניפ

 | ...!ןרעו טכעלקריוורַאפ םיורט ןייז טעוװו ךעלדנע
 גנַאל ױזַא טָאה עכלעוו ,טענַאוטנַא ענייש יד ,ןיגינעק יד.

 םיא ךיז טעוװ ,ןצרַאה ןיא םיא ייּב רעייפ ַא ןדנוצעגנַא קירוצ

 טעוו יז ....ןשוק םיא טעוװ יז ..,זלַאה ןפיוא ףרָאװ ַא ןבעג יאדוא

 .....םעדכָאנ ןֹוא .,,,םיא וצ ןעילוט טסעפ ךיז

 ...טפַאשנדייל ןופ טכענ ,עּביל ןופ טכענ ןעמוק ןלעוו םעדכָאנ

 ,טעו ,טייוו יא ןייז וצ טניישענ רעירפ טָאה סָאװ ,םיורט ַא

 -.!ןרעוו טכעלקריױורַאפ ,ךעלדנע

 -ידרַאק .'רעקילייה, רעד ןשטניוו ךיז ןָאק ךָאנ סָאװ ןוא

 ...1אנ

 ןקימא ןּבעל ןיא לָאמנייק רָאנ ךיז רע טָאה קילג רעסערג ןייק

 ...טנָאקעג טשינ ןלעטשרָאפ

 ,ןיפערג רעד טגָאזעג רעטרעטסיינאּב ַא רע טָאה -- !טונ ---

 | ...רעסעּב ךָאנ זיא ןטרָאג ןיא טכַאנייּב ---

 -םיונוצ טעװ טָאמ ַאל עד ןיפערגנ יד זַא ,ןּבילבענ זיא'ס ןוא

 | .ןיגינעק רעד טימ לַאנידרַאק םעד ןריפ
 טימ גנוטַארַאב א ןטלַאהענּפָא ךיילנ יז טָאה םייחַא קידנעמוק

 רעכלעוו ,ואטער םראדנַאשז םענעזעוועג םעד טימ ןוא ןַאמ ריא

 זא ,ןבילבעג זיא'ס ןוא ,גנורעוושרַאפ רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא

 ,רעטייוו ןנַאװ ןעמ לָאז ,טציא זיּב טנאוועג ןיוש טָאה ןעמ ביוא

 .ױװ סיוא טעז סָאװ ,יורפ עגנוי א ןעניפעג זירַאּפ ןיא לָאז ןעמ ןוא
 -רַאק רעד זַא ,יױזַא ןרעײלשרַאפ ןיוש יז טעװ ןעמ ןוא ןיגינעק יד
 -עק רעד טימ טדערענ טָאה רע וא ,ןענייטפ עקַאט טעװ לָאניד

 ...ןינינ

 רעד זַא ,טקישעג ןוא קיצנוק ױזַא ןכַאמ רָאנ סע ףרַאד ןעמ

 זַא ,טלמוטעצ יױזַא ןרעוו לָאז רע ,ןּפַאכ טשינ ךיז לָאז לאנידרַאק

 ..טרעיילשעגנ םיא טָאה סע רעוו ןסיוו טשינ לָאז רע

 עד ןיפערג יד טָאה --- ,רעווש ןעמוקנָא טשינ טעוו סָאד --

 טעוו רע זַא ,שירַאנ ױזַא זיא לַאנידרַאק רעד --- ,טנָאזעג טָאמ אפ

 ...ןביולנ ץלַא

 -ונעג ךיז ףיוא ןּבָאה גנורעוושראפ רעד ןיא רענעמ ייווצ יד

 ,?ךיימ ַא ןירַאּפ ןופ ןסָאנ יד ףיוא ןעניפעג וצ עּבַאנפיױא יִד ןעמ

179 



 ?סיִּבַא שטָאכ זיא ןוא ןיגינעק יד יוװ ,רוניפ ַאזַא טקנוּפ טָאה סָאװ

 - טשינ םָאר ךיז טָאה םרַאדנַאשז םענעזעוועג םעד ,ריא ןיא ןטָארעג

 רַאפרעד .ןעניפעג טנַאקעג טשינ לדיימ ַאזַא טָאה רע ;ןּבענעגנייא

 רעמ טַאהענ טָאמ אל עד ןיפערג רעד ןופ ןַאמ רעד טָאה רעּבָא
 טריצַאּפשעג טנוװַא ןפיוועג ַא ןיא טָאה רע ןעוו .םעד ןיא גלָאפרעד

 לָאמַא טימ רע טָאה ,?דיימ א קידנכוז ,זירַאּפ ןופ ןסָאנ יד רעביא

 ...טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,עכלעזַא טקנוּפ ןעזרעד

 ןעמָאנ ןטױס ןיליירפ עסיוועג א ענייא ןעוועג זיא סָאד

 .לרעטַאעט ןקיליּב ַא ןיא עקטסירָאכ ַא ,ַאוילָא'ד

 טנַאקעג טשינ ןּבעל ןייק ?דיימ סָאד טָאה ןיילַא ןענניז ןופ

 -רּפ עקיטייז ַא טאהענ ךָאנ יז טָאה ןהעש עיירפ יד ןיא ןוא ןכַאמ

 ןעמ טָאה יז ןוא .עקטוטיטסַארּפ ַא ןעוועג זיא יז --- ךיוא הסנ

 ...ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק יד ןטערטרַאפ וצ ןּבילקעגסיױא סָאד

 -יֵלֲא'ר לדיימ סָאד טלעטשענּפָא טָאה טָאמ ַאל עד ףַארג רעד
 ,רעמיצ ןעמירָא ןיא ךיז וצ טריפעגניירַא םיא טָאה יז ןוא ַאװ

 טימ טָאה רע .טסעג עריא ןעמונענפיוא ךעלנייוועג טָאה יז ואוו

 ,טנָאזעג ריא רע טָאה םעדכָאנ ןוא ,טנווֶא םעד טכַאהּברַאפ ריא

 טימ ךיז טלָאװ רעטסנעפ עכיוה רָאנ יד ןופ עמַאד עסיוועג ַא זַא

 ...ןפערט טלָאוװעג ריא

 ןופ עמַאה ַא סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה ?לדיימ סָאד

 וצ ךיז ריא טימ קירעניינ ןייז לָאז ''רעטסנעפ עכיוה רָאנ , יד
 :ענַארפ ַא טלעטשעג טָאה יז ןוא ,ןפערט

 ?ךימ יז ףרַאד סָאװ ףיױא ---

 ףָארג רעד טָאה --- ,ןנָאז טשינ טציא ריד ךיא ןָאק סָאד --
 ...ןרעלקרעד ץלַא ןיֹוש ריד טעוו עמַאד ענעי --- .טרעפטנעעג

 טאהעג  ארומ לדיימזןסַאנ רעזירַאּפ רעד טימ טָאה ןיילַא רע

 "עג ךיז טָאה רע ;ןּבָאה יז ףרַאד'מ סָאװ ףיוא םעד ןנעוו ןדעד וצ

 ,טסואוועג טָאה רע ןוא ,ןכַאמ עילַאק טשינ ךָאנ לָאז רע ,ןקָארש

 ןעמ געמ ריא ףיוא --- רעסעּב ךס ַא ןכַאמ סָאד טעוװ ּבייוו ןייז זַא

 ...ןזָאלרַאפ ךיז

 -ענ ןיילַא טָאמ ַאל עד ןיפערג יד זיא רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ
 טלעטשעגרָאפ ריא רַאפ ךיז טָאה יז .אוויִלֶא'ד ?דיימ רעד וצ ןעמוק
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 יז טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא רָאנ ןכַאמ וצ ידּכ ןוא ,ענשזַאװ רעייז

 ...ןיגינעק רעד ןופ ווירּב ןזיוועג ריא

 עטשלעפעג יד קידנזייוו ,טנָאזעג ריא יז טָאה --- ,טסעז וד ---
 ךיז טּביירש יז ,ןידניירפ עטנָאנ א סניגינעק רעד ןיּב ךיא --- ,ווירּב

 סָאוװ ,ןתוחילש עמייהעג טּפָא ריא רַאפ וט ךיא ןוא רימ טימ רעּביא

 ...דוסּב ןטלַאה ףרַאד'מ

 -עג ?דיימ סָאד טָאה --- ?ךימ ריא טפרַאד סָאװ וצ רעּבָא ---
 .ןעלסקַא יד טימ ןניוצ

 וד זא --- ,טרעפטנעעג ןיפערג יד טָאה --- ,ךיד ףרַאד ךיא ---

 ןוא רעייז ריא רַאפ זיא סָאוװ ,ךַאז ַא ןָאט ןינינעק רעד רַאפ טפלָאז

 ...קיטביוו רעייז

 -רעד טלכיימשעג קרַאטש רעייז טליפעג ךיז טָאה ?דיימ סָאד

 רַאשפ ךַאז עקיטכיוו ַא ןָאט וצ ןּבילקעגסױא יז טָאה'מ סָאװ ,ןופ

 ,ןופרעד ןרירפוצ רעייז ןעוועג זיא יז .ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק רעד

 ןעוו זַא ,טרעהרעד טָאה יז ןעוו ,ןעוועג יז זיא ןדירפוצ רעמ ךָאנ ןוא

 ןריפכרוד טעוו יז ןעוו ,ןסייה ריא טעוו'מ סָאװ ,ץלַא ןָאט טעװ יז

 יז טעוו ,רעּביא ריא טינ ןיגינעק יד סָאוװ ,עיסימ יד ךעלטקניּפ

 ...םעריל טנזיוט ןצפופ ןנירק רַאפרעז

 ןעוועג לדיימז|סַאג רעזירַאּפ רעמערָא רעד ייּב זיא עמוס ַאזַא

 סָאװ ,ץלַא ןָאט וצ טמיטשעגנייא טָאה יז ןוא לַאטיּפַאק רעסיורג יא

 ...ןסייה ריא טעוװ'מ

 ןייק טבארבעג ןגרָאמ ףיוא ?דיימ סָאד ןעמ טָאה ,טכַאמענּפָא

 -ענ טָאה טָאמ א? עד ןיפערנ יד ואוו ,לעטָאה םעד ןיא לַאפרעװ

 טכַאמעג ןוא רָאה יד טמעקרַאֿפ ריא ןעמ טָאה ןטרָאד .טניואוו

 .ןנָארטענ טָאה טענַאוטנא ירַאמ יווװ ערוזירפ עכיוה ַאזַא טקנֹוּפ

 רעיילש ןקיטכיזכרוד ַא ,דיילק סייױו א ןָאטעננָא ךיוא ריא טָאה'מ

 -נָא ריא ןוא סעיצקורטסניא עקיטיונ עלַא ןּבענעג ריא ,םינּפ זפיוא

 -יימ ןענעק ךעלקריוו לָאז'מ זַא ,ױזַא ןטלַאה ךיז לָאז יז זַא ,טנַאזעג

 ...טענַאוטנַא ירַאמ ןיגינעק יד זיא יז זַא ,ןענ

 טָאמ אל עד ןיפערג יד טָאה --- ,ַאווילֶא ,טסייטשרַאפ וד ---

 ןופ ןיגינעק יר ןלעטשרָאפ ךיז טימ טספרַאד וד --- ,טנָאזעג ריא

 : ...ךיירקנַארפ

 -עשט רעייז ןעמוקענסיוא עטכישענ עצנַאנ יד זיא לדיימ רעד
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 יז זַא ,טקנעדעג טָאה יז סָאװ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,עוװַאק

 ןיגננעק יד סָאװ ,עּבַאנפיוא עקיטכיוו א ןריפכרוד ךעלק-יוו ףראד

 זַא ,ןלַאפעגנייא ךיוא ריא זיא ,טניײלעגפיורַא ריא ףיוא טָאה ןיילַא

 זירּפַאק ַא ,ליּפש-רעטַאעט עשילעטיטש ןימ ַא רָאנ סָאד זיא רשפא

 ...ןיגינעק רעד ןופ

 רעד ןגעוו סעטכישענ יילרענדיישרַאפ טרעהעג טשינ ןעד יז טָאה

 ךָאד ןזיא ןיילַא ןיגינעק יד ?ךעלציּפש ןוא ןעיירעפיטש סנינינעק

 טָאה יז ,ןָאנַאירט ןיא רעטַאעט טליּפש יז ,עסירטקַא עצנַאנ ַא ךיוא

 סָאד זַא ,ןייז ךָאד ןעק ,ונ ,ןליײװרַאפ וצ ךיז ,ןריזומַא וצ ךיז ביל

 ...ריא ייּב ַאזַא גנולייוורַאפ ןימ א ךיוא זיא

 יכרוח טלָאװעג טָאה יז ;קירעגיינ רעייז ןעוועג זיא ?דיימ סָאד

 יז טָאה לָאמ עלַא ןוא ,ךעלנעמ רָאנ יװ ,טוג ױזַא עלָאר ריא ןריפ
 :ןלעטש וצ ענַארפ רעדנַא ןַא טָאהעג

 ?ּפָאק םעד ןטלַאה ךיא לָאז ױזַא יז ---

 ' ?ןייטש ךיא לָאז ױזַא יו ---

 ?ןבכַאמ ךיא לָאז ענימ ַא רַאפ סָאוװ --

 ,סעיצקורטסניא ןּבעגעג ריא טָאה טָאמ ַאל עד ןיפערג יד ןוא

 :רָאלק טכַאמענ ץלַא ריא רַאפ יז טָאה ייּברעד ןוא

 ןלעו רימ ,ןענַאד ןֹופ ןייגסױרַא רימ ןלעוו טכַאנייּב טעּפשי

 לעוו ךיא ;ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םורַא סָאוו ,ןטרָאג םניא ןעמוקניירַא

 טשינ רימ וצ טסלָאז .ןיינכַאנ רימ טסעוװ וד ןוא סיואראפ ןייג

 ריד ךיא לעוװ םעדכָאנ .?יטש ןייז לָאז סע ,טרָאװ ןייק ןדערסיורַא

 טעוו טרָאד .ןיהַא ןיינוצ וטסלָאז .םיוּב ַא ןּבעל טרָא ןַא ןזייוונַא

 ,טנַאמ ןעיורג לקנוט ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ןַאמ רעכיוה א ןייטשי

 ךיוא ןוא ריד ּבינ ךיא םָאוו ,םולּב יד טָא ןעגנַאלרעד םיא טסלָאז

 ליטש ןגָאז םיא וטסלָאז םעדכָאנ ןוא ,ןיגינעק רעד ןופ דליּב יד טָא

 ...'.טימרעד ןיימ ךיא סָאװ טסייוו וד, ;סיז ןוא

 ,טגערפעג לדיימ םסָאד טָאה --- ?ןָאט ךיא ףרַאד סָאװ ןוא ---

 םעד ןיא טָאה עכלעוו ,עקטסירָאכ ענעטַארעג טשינ יד ,יז ל"ו

 -ָאר ןיילק ַא וליפַא ןגירק טנעקעג טשינ לָאמניײק ?רעטַאעט ןקיליּב

 הֹרֲאד יז ןעוו ,טציא טאה ,רעטרעוו עטלייצענ עכעלטע ןֹופ ?כעל

 -עצ יז ןוא רעסערג סָאװ עלָאר יד ןכַאמ טלָאװעג ,ןיגינעק ַא ןליּפש
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 -םיוא ןיוא רַאפ ריא םינ'מ ןנוו ,ךָאנ ?עיצעּפס .רעננעק סָאװ ןעיצ

 !סעריל טנזיוט ןצפופ יו עמוס עסיוזיע ַאזַא טירט

 ..?ןָאט ךיא ףראד ךָאנ סָאװ ,רימ טגָאז ,ןיפערג ,ָאי ,ָאי ---

 יד טָאה -- .ןדנעטשמוא ןיא ןדנעוו ןיוש ךיז טעו סָאד ---

 ,,,רימ ףיוא ךיז זָאלרַאפ --- ,טרעפטנעעג ריא טָאמ ַאק עד ןיפערג

 יד ןליּפש טעװ לדײמנסַאנ רעזירַאּפ סָאד זַא ,םעד ןיא רעכיז

 ןעמ ףרַאד רעסעּב זַא ,ױזַא ןינינעק רעשיזיוצנַארפ רעד ןֹופ עלָאר

 -לעוו ,?ָאנידרַאק םוצ קעוַא טָאמ ַאל עד ןיפערג יד זיא ,טשינרָאג

 ,טנָאזעג םיא טָאה יז ןוא ,דלודעגמוא ןופ טנערּבעג ןיוש טָאה רעכ

 ךיז רע טפערט טכַאנייּב טנייה --- ,טיירגעגוצ ןיוש זיא ץלַא זַא

 רע טעוו ןַאד ןוא ןטרָאנ ןיא גיוא ףיוא גיוא ןיגינעק רעד טימ

 ַא רַאפ סָאװ ,םעד ןיא ןנייצרעביא וצ ךיז טייהנגעלענ יד ןּבָאה

 ...םיא רַאפ טָאה ןינינעק יד ליפענ ןעמירַאװ

 רע .,למיה ןטעּביז ןיא יו טליפענ ךיז טָאה לָאנידרַאפ רעד

 ,טלעוו רעד ןיא ןשטנעמ ןטסםטעקקילג םעד יו טכארטאּב ךיז טָאה

 ןעוו ,טנעמַאמ םעד ןיא ןעוועג ךיילג טשינ רָאג םיא וצ זיא רענייק

 רעד טימ ךיז רע טפערט טנייה זַא) ,טגָאזעג םיא טָאה ןיפערג יד

 ...רעטסניפ רעד ןיא ןיגינעק

 ,טייררעננָא ןעוועג ןיוש ןענעז ןישַאמ רעד ןופ ךעלדער עֶלַא
 -ענסיוא ןעווענ ןיוש זיא ?יּפש-רעטַאעט םעד רַאפ עיצַארָאקעד יד

 -עג ןיוש ןענעז קיטש רעד ןופ סנידלעה ןוא ןדקעה עלַא ,טלעטש

 זַא ,טרַאוװעג זיולּב טָאה'מ ,טירטפיוא םעד ןכַאמ וצ טיירנ ןעוו

 יױזַא ןוא .גנאהרָאפ םעד ןּביוהפיוא ןסייה לָאז רָאסישזער רעד

 ןסיורגנ ןייא ןיא טקינייארַאפ ןפוא ןקידריווקרעמ יא ףיוא ךיז ןּבָאה

 עטכישעג רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,לקַאטקעּפס

 ַא ,טייהנעגנַאגרַאפ רעלעקנוט ַא טימ ןיפערנ ַא --- ךיירקנַארפ ןופ

 עדמערפ ןכַאמוצכָאנ רעלטסניק א זיא סָאװ ,םרַאדנַאשז רענעזעוועג

 ַא ,ךעלטסנידרַאֿפ עטכייל טכוז סָאװ ,רעלדניווש א ,ןטפירשטנַאה

 רעד ןיא ץלַא ןּבילנ טנעקעג ןּבָאה עלַא רעכלעוו ףיוא ,ןיגינעק

 -ידהַאק ַא ןוא ,ןרָאװלוּב רעזירַאּפ יד ןופ עקטוטיטסָארּפ ַא ,טלעוו

 -וליוה עכעלטענ , יד ןלעטשרָאפ טלָאזעג ךיז טימ טָאה סָאװ ,לָאנ

 ..ררע רעקידניז רעד ףיוא ''טייק

 ןיא ןעמוקעג לָאנידרַאק רעד זיא טייצ רעטמיטשַאּב רעד ןיא
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 םיא טָאה ץרַאה סָאד .ןטרַאװ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ןטרָאג

 טייקיּבייא ןַא יו ךיז טָאה טונימ ערעי ןוא קיאורמוא טּפַאלקעג

 ...ןגיוצעג

 ןוא םורַא זיא ןטרָאנ ןיא ,ערעטסניפ ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד

 יּפֶא ןרעי ,ךרָאש ןדעי ןרעה טנעקעג טָאה'מ ןוא ליטש ןעוועג םורָא

 ןפיוא ןוא ,טעּפש רעייז ןעוועג ןיוש זיא סע .טייוו רעד ןופ גנַאלק

 םורַא זיא סע ,ןעזעג טשינ ןרעטשי ןייק ץענרע ןיא ןעמ טָאה ?מיה

 רעדייא ,טייצ  עטשרע יד זַא ,שינרעטסניפ ַאזַא ןעוועג םורָא ןוא

 עטנָאנ יד וליפַא ןעמ טָאה ,וצרעד טניואווענוצ ךיז טָאה ניוא סָאד

 ..ןעזעג טשינ רעמיוב

 טָאה ס ןוא ןענַאטשעג לָאנידרַאפ רעד זיא רעטמולחראפ ַא יוװ

 עיזַאטנַאפ עטשיירעצ יד ;טלעק ןיא ןוא ץיה ןיא ןפרָאװעג םיא

 יד ןעוו זַא ,טלעטשעגראפ ךיז טָאה רע ןוא טעברַאעג םיא ייּב טָאה

 טנייה ןופ ןוא ןשוק ןוא ןזלַאה םיא יז טעוו ,ןעמוקוצ טעוו ןיגינעק

 ...עטּבילעג ןייז ןרעוו יז טעוו ןָא

 סָאד טרעיורעג סָאװרַאפ ?טשינ יז טמוק סָאװרַאפ רעּבָא

 ...?גנַאל יױזַא

 ייב טָאה ץרַאה סָאד ןוא ,טירט טרעהרעד רע טָאה לָאמַא טימ

 קיטכיזהָאפ ךיז טָאה רע .,רעקרַאטש ךָאנ ןּפַאלק ןּביוהעגנָא םיא

 רעד ןיא ןגיֹוא יד טימ ןסענעגנייא ךיז ,ןטייז עלַא ןיא טקוקעגמורַא

 טייג יז .עמַאד ַא ןעזרעה רע טָאה לָאמַא טימ ןוא ,שינרעטסניפ

 ...םיא 'וצ ךיילג

 אל עד ןיפערג יד רָאנ ,ןינינעק יד ןעוועג טשינ רעּבָא זיא סָאד

 ליטש יז טָאה ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא םיא וצ ךיז קידנרַאשוצ .טָאמ

 :טנָאזעג

 | ,..!רימ טימ טמוויק ---

 ןביילּב ןסייהעג םיא ןוא םיֹוּב ַא וצ טריפעגוצ םיא טָאה יז

 .ןייטש'

 טָאה -- ,עלייו ַא ךָאנ ןטרַאוװצ ןפרַאד ריא טעוװ ָאד ---

 -וצּפִא ךיז רעווש טציא ןינינעק רעד זיא'ס -- ,טנַאזעג ליטש םיא יז

 ןירעגעווש יד ...ריא םורא ךיז זעניפעג סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ ןסייר
 טימ ןייג טלָאװעג ךיוא טָאה ,סנעווָארּפ ןופ ןיסעצנירּפ יד ,עדיא
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 ןסיירּפָא ךָאד ךיז טעוו יז זַא ,טגָאזעג רעּבָא רימ טָאה יז .,,ריא

 ...ןיילַא ןייז ָאד יז טעוו םורַא עליוו ַא ןיא ןוא
 רעדיוו זיא לַאנידרַאק רעד ןוא ,קעוַא ליטש יז זיוא ,טגָאזענּפָא

 ...רעטסניפ רעד ןיא ןיילַא ןּבילּבעג

 -עצ א טימ ,עלייו עשּפיה ַא ןענַאטשעג טרָאד רע זיא ױזַא
 ןוא ,ןצרַאה ןיא ןליפעג ענעדנוצעגנָא טימ ןוא עיזַאטנַאפ רעטצייו
 רע טָאה דלַאּב ןוא ,טירט טרעהרעד רעדיוו רע טָאה לָאמַא טימ

 ןקיטכיזכרוד ַאטימ ןוא דוילק סייו א ןוא עמַאד יַא יו ןעזרעד

 ...םיא וצ טנַאנ וצ טמוק םינּפ ןפיוא רעיילש ןסייוו
 -ענ זיא רע ;בייל ןפיוא סױרַא םיא זיא סייווש רעטלַאק ַא

 -עג טייצ טָאה רע רעדייא ךָאנ ןוא ,טלמוטעצ קרַאטש רעייז ןרָאװ
 רע טָאה ,טרָאװ א ןנָאזסױרַא ןוא טומ טימ ןעמענוצנא ךיז טָאה

 ;:ליטש םיא וצ טנָאז ןסייוו ןיא עמַאד יד יו טרעהרעד

 ...טימרעד ןיימ ךיא סָאװ ,טפייוו וד ---

 ....םולּב ַא םיא יז טגנַאלרעד ,סָאד קידננַאז ןוא

 -נּבענ ןוא ,ןריולרַאפ ןצנַאגניא ךיז ?ָאנידרַאק רעד טָאה ןַאד

 ןופ םיוז םעד ןשוק ןּביױהעגנָא רע טָאה ,ינק יד ףיוא לַאפ ַא קיד
 טָאה'מ רעּבָא ,טעשטּפעשעג ליטש טָאה רע ;ריילק סעמַאד רעד
 ,טנעמָאמ םעד ןיא טקנוּפ ןוא ,טנָאז רע סָאװ ןרעה טנעקעג טשינ
 ןֹוא דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זוא ''רעקילייה , רעד ןעוו

 -נעניימ ,?ריײמנסַאג רעזירַאּפ ַא ייַּב דיילק םנופ םיוז םעד טשוקעג

 ןופ יוו , גנולצולּפ זיא ,ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק יד זיא סָאד זַא ,טיר

 וצ ךיז קידנדנעוו ןוא ,ןַאמ ַא ןסקַאװעגסױא ,דרע רעד רעטנוא

 :טנָאזעג ליטש רע טָאה ,ןסייוו ןיא עמַאד רעד

 ...ךָאנ ךייא טייג ַאוטרַא'ד ץנירּפ רעד ,רעלענש ,טעטסעיַאמ ---
 םעד ןופ ּפִא סיר ַא ןּבענעג ךיז ןסייוו ןיא עמַאד יד טָאה ןַאד -

 ,ררע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלענ ריא רַאפ זיא סָאװ ,לָאנידרַאק
 ...טבַאנ רעד ןופ שינרעטסניפ רעד ןיא ןדנווושרַאפ לענש זיא יז ןוא

 ,1784 רָאי םניא ,ילוי ןט-28 םעד סָאד זיא ןעמוקעגהָאפ ןוא

 -רַאפ ,ןָאטענ גנַאב קרַאטש ןַאהָאר'ד לַאנידרַאק םעד טָאה סע
 טקידנעעג טשינ ךיז טָאה ''ןיגינעק,, רעד טימ שינענענַאּב יד סאו
 ןליפַא רעּבָא טָאה רע .טלעטשענרָאפ רעירפ ךיז טָאה רע יו יױזַא
 רע ןוא ,ןינינעק יר ןעוועג זיא סָאד זַא ,טלפייווצעג טשינ טונימ א
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 .ֿפוומ סנינינעק רעד ןופ טָאה רע סָאוװ ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג זיא

 :רעטרעוו ערעייט ןוא עסיז עכלעזא טרעהעג
 ....טימרעד ןיימ ךיא סָאוו ,טסייוו וד

 ,רָאלק זיא סע ...טימרעד טניימ יז סָאװ ,רע טסייוו ,סיוועג ,ונ

 טנייה .,,ריא ןיא רע יו ,טּבילרַאפ יױזַא טקנוּפ םיא ןיא זיא יז זַא

 ןוא ערעייט ענעי טָאה יז ןעוו ,ןבעגענ םיא טָאה יז סָאוו ,םולּב יד

 טימרעד טניימ יז סָאװ ,טסיוו רע ...!טדערעגסיױרַא רעטרעוו עסיז

 רעקיטכיר רעד ףיוא ןטרַאװ ןוא דקודענ ןּבָאה זיולּב ףרַאד'מ ...ךיוא
 ..,טייהנגעלעג

 ַא ןיֹוש לַאנידרַאק רעד טָאה ןטרָאנ ןיא שינעגענַאב רעד ךָאנ

 טייז ןייא ןופ ךיז טָאה רע ;ןפָאלש טנעקעג טשינ טכַאנ עצנַאג

 -ונעק,, רעד ןופ טלַאטשעג סָאד ןוא ןפרָאװעג רערעדנַא רעד ףיוא

 ;ןענאטשעג ןניוא יד רַאפ טייצ עצנַאג יד םיא זיא ןסייוו ןיא '?'ןיג

 ,ווירּב ַא ןּבירשעגנָא ןיגינעק רעד רע טָאה ירפ רעד ןיא ןוא

 -עג ווירּב םענעי ןיא רע טָאה -- ,םולצ עכעלרעּביוצ יד;

 טרָאד יז ?עוו ךיא ;ןצרַאה ןפיוא ךיז ייּב ךיא טלַאה --- ,ןּבירש

 טעוו סָאד ?ייוו ,ןבעל לע ךיא יו ,גנַאל ױזַא ,קידנעטש ןטלַאה

 סָאד ןיּב ךיא ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןָא ןענָאמרעד לָאמ עלַא רימ

 ... .ךעלקילג ױזַא ןעוועג ןּבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע

 ןוא ,טָאמ ט7 עד ןיפערג רעד רע טָאה ווירב םעד ןּבעגעג

 ,ןיגינעק רעד ןּבענרעּביא ווירּב םעד טעוו יז זַא ,ןסייהעג טָאה'ס

 סָאוו ,עּבלעז סָאד ןָאטעג ווירּב םעד טימ טָאה ןיפערג יד רעּבָא

 רעד ןּבירשענ טָאה לַאנידרַאק רעד סָאו ,ווירּב ערעדנַא יד טימ

 ,רענעמ ייווצ יד רַאפ טנעיילעגרָאפ רעירפ םיא טָאה יז --- ןיגינעק

 ךָאנרעד ןוא גנורעוושרַאפ רעד ןיא ןעוועג ריא טימ ןענעז סָאװ

 ...טכַאלעג ןּבָאה עלַא ןוא ,דָאלפוש ַא ןיא ןטלַאהַאּב םיא יז טָאה

 ךָאּפ א טימ .ךַאז ןייק ןעוועג דשוח טשינ טָאה לָאנידרַאק רעד

 זַא ןיגינעק רעד ןופ טכַארּבעג םיא ןיפערג יד טָאה רעטעּפש געט
 ךָאד זיא םעד ןיא טלַאהּפָא ןייק ,לווירּב םערַאװ ןייז ףיוא רעפטנע
 רענעזעוועג רעד ךָאד טָאה ווירּב יד ןבירשענ לייוו ,ןעוועג טשינ

 -ןוירב עכלעזַא ןּביירשנֶא טנעקעג טָאה רע ןוא ואטער םרַאדנַאשז

 ןיפערנ יד סָאװ ,ץלַא ןָאטעע טָאה רע .גָאט ַא טרעדנוה וליפַא ךעל

 ...ןסייהעג םיא טָאה טָאמ ַאל עד
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 לַאנידרַאק רעד זַא ,ןעזעג ןּבָאה רערעװשרַאּפ יירד יד ןעוו
 רָאנ ןליוו ייז סָאװ ,ןָאט םיא טימ ןענעק ייז ןוא ןריפ ךיז טזָאל

 ןוא טעּברַא רעד וצ ןעמונעג רעקיסיילפ ךָאנ ךיז ייז ןּבָאה ,ןיילַא

 ,טלעג ןעמוס עסיורג ןסערּפסױרַא ןּביוהעגנָא םיא ייּב ןּבָאה ייז

 ךיז לָאז רע ןַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ץלַא סָאד ייז ןּבָאה ןָאטעג רעּבָא

 ' ...ןֿפַאכ טשינ
 ןימערג יד טָאה ןטרָאג ןיא שינעגעגַאּב רעד ךָאנ ןכָאוװו רַאּפ א

 ,ןיגינעק רעד ןופ ווירב ַא לַאנידרַאק םעד טכַארּבעג טָאמ ַאל עד

 טציא ריא טעוו רע ביוא ,רַאּבקנַאד רעייז ןייז םיא טעוו יז זַא
 םָאד ףרַאד יז ;קנַארפ טנזיוט קיצכעז ןופ עמוס ַא ןגרַאּבסױא

 .ןקעווצ עקיטעטליואוו ףיֹוא ןּבָאה

 אנעד ןופ ןדירפוצ יז רעמ ךָאנ ןעוועג זיא לַאנידרַאק רעד
 -טיירב ןייז ןיגינעק רעד ןזייוו וצ טייהננעלעג ַאזַא טָאה רע סָאװ

 ...עמוס עטגנַאלרַאפ יד ןּבענעג ךיילנ טָאה רע ןוא ,טייײקיצרַאה
 טימ ןוא ,ןעמונעע טלענ סָאד טָאה טָאמ אל עד ןיפערג יד

 קנַאד ןכעלטפירש א טכַארבעג םיא יז טָאה רעטעּפש געט עכעלטע

 טלגערּפעג ךיז טָאה ?אנידראק רעשירַאנ רעד ןֹוא ,ןיגינעק רעד ןופ
 ...תחנ ןופ

 ףעדיוו טָאה ןיפערגנ יד ןוא קעוװַא ןענעז ןכָאוװ עכעלטע ךָאנ
 לָאמ םָאד ןוא ,לָאנידרַאק םוצ ןיגינעק רעד ןופ ווירּב ַא טכַארּבעג
 עצנַאג רָאנ ,קנארפ טנזיוט קיצכעז ןייק טשינ ןטעּבעג ןיוש יז טָאה

 ךיז ןוא ןּבעגעג רעדיוו טָאה לַאנידרַאק רעד ןוא ,טנזיוט טרעדנוה
 -ננעלעג עכלעזַא טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ תחנ ןיא טלגערּפעג רעדיוו

 ..ריא וצ ןיא רע טוג יוװ ,ןיגינעק רעד ןזייוו וצ ןטייה

 ַא7 ער ןיפערג רעד רַאפ ןעוועג רע זיא רעצנַאג ַא רצוא ןַא

 ףךעד ייב טריפעג םיא ןּבָאה עכלעוו ,ייווצ ערעדנַא יד רַאפ ןוא טָאמ
 ךיז ןּבָאה רעלדניווש יירח יד .רעּב ַא םיא ןופ טכַאמעג ןוא זָאנ
 טלעוו יד סָאװ ףיוא גָאט ַא טבעלעג ןוא טלעג ןיא ןדָאּבעג שממ

 --- ,גונעג ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ ייז רַאפ זיא סָאד רעּבָא .טייטש
 ןעוועג זיא ?יצ רעייז ןוא ןַאלּפ ןרעסערג ַא ךָאנ טָאהעג ןּבָאה ייז

 ןּפעלשסױהַא ןוא ץענ ַאזַא ןיא לַאנידרַאק םעד ןרעטנַאלּפוצנירַא

 ןֹּבעלּפא ןענעק ןלָאז ייז זַא ,טלעג ליפ ױזַא לָאמַא טימ םיא ייּב
 ןיא ןייז לָאז ?אנידראפ רעד ןוא טייקכייר ןיא ןרָאי ערעייז עלַא
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 / זַא ,ןסיװ ןיוש טעװ רע ןעוו ןַאד ןליפַא זַא ,טייהננעלרַאפ אזא

 -סיוא סָאד ןעמעש ךיז רע לָאז ,טרַאנעג טייצ עצנַאג יד םיא טָאה'מ

 : .ןגנָאזװצ

 ןגעו עטכישעג רעלענָאיצַאסנעפ רעד וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא

 -ורענפיוא טָאה סָאװ ,עטכישעג ַא --- דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעד

 עּפָאריא ץנַאנ רעביא ?מוט א טכַאמענ ,ךיירקנַארפ ץנַאג טרעד

 -ָאווער רעד ןופ ןשינעעשעג יד ןיא עֶלָאר עסיורג ַא טליפשעג ןוא

 ...עיצול

 ךיז הרַאד'מ ןוא טנַאסערעטניא רעייז ןענעז ןטייהלצנייא יד

 .ןענעקַאּב ייז טימ

 טָאה רענייא .ןרילעוואוי ייווצ טּבעלעג ןַאד זירַאּפ ןיא ןּבָאה סע

 -ייב ,עגנעסַאּב ןסייהעג טָאה רערעדנַא רעד ןוא רעמחעּב ןסייהעג

 ,ךַאפ רעייז ןיא רעלטסניק עסיורג ןוא ,ןדיי עשיסיירּפ --- עד

 ענעריואושעגנ יד ןעוועג ןריי ייווצ יד ןענעז ןרָאי ןוא ןרָאי

 -עק רַאפ ןּבָאה ייז ;ץַאלַאּפ ןכעלגינעק רעלאסרעוו םניא ןרילעוואוו

 יקיטש עטסרעייט ןוא עטסעב יד טכַאמעג סניסעצנירּפ ןוא סנינינ

 רעסיוא לייוו ,ןדירפוצ רעייז ןעווענ ייז ןופ זיא'מ ןוא גנוריצ ךעל

 רעייז ןיא רעלטסניק ןעוועג ןענעז ןרילעוואוי ייווצ יד סָאװ ,םעד

 סרעייז ףיוא ןוא ןשטנעמ עכעלטנחא ןעװעג ךיוא ייז ןענעז ,ךַאפ

 .ןזָאלרַאפ טנעקעג ךיז ןעמ טָאה טרָאװ ַא

 טבעלעג טָאה רעטנצפופ רעה סיאול ןעוו ,ןטייצ יד ןיא ךָאנ

 ןלָאז ןרילעוואוי עשידיי ייווצ יד זַא ,ייּברעד ןטלאהעג סע טָאה

 םענעטנעמיד ַאזַא ןכַאמ ,ירַאּבויד םַאדַאמ ,עסערטעמ סגינעק ןרַאפ

 -נַאנ רעד ןיא ןכיילנ ןייק ןֹּבָאה טשינ ךיז וצ לָאז סָאוװ ,דנַאבזלַאה

 ,םעד ןגעוװו טלדנַאהרַאפ ייז טימ טָאה גינעק רעטלַא רעד ,טלעוו רעצ

 טפרַאדעג דנַאבזלַאה םעד רַאֿפ ןּכָאה ןרילעוואוי ייווצ יד ןוא

 -עיירא ךיז ןלָאז סָאװ ,רענייטש ענעטלעז טייצ ערעננעל ַא ןּביילק

 זיולּב טנכייצעגנָא ?ייוורעד טָאה'מ סָאו ,עמרָאפ רעד ןיא ןסַאּפ

 ,ריּפַאּפ ףיוא

 טָאה רעט-18 רעד סיאול ןזַא ,הרבס א ןַארַאפ ךיוא זיא סע

 סיאופ ןטגוצּפָא קנַאדעג ןטימ ןגָארטעגמורַא טייצ ערעגנעל ַא ךיז
 טימ ןּבָאה הנותח ןיײלַא ןוא טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןט-16 םעד

 ...ריא |
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 ןפרָאװעג ןָא גנַאפנָא עמַאס ןופ טָאה ,גינעק רעטלַא רעד ,רע
 ערעגנעפ ַא קעװַא זיא'ס ןעוו ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא גיוא ןא
 ,סיאול ץנירּפניורק רעד ,לקינייא ןייז זַא ,ןעזעג טָאה רע ןוא טייצ
 ,ריימ ַא ץלַא ךָאנ זיא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןַאמ ןייק טשינ ץֶלַא זיא
 -רָאּפ ןגנוי םעד ןופ הנותח יד ןכַאמ וצ לטּב טקנעדעג רע טָאה
 ןיא רע ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןּבָאה הנותח ןיילַא ןוא קלָאמ
 ...שרוי ַא ןּבָאה ָאי יז טעוװ םיא ןופ זַא ,רעכיז ןעוועג

 -רַאפ טָאה רע ןכלעוו ןןגעוו ,דנַאבזלַאה םענעטנעמיד םעד
 ,עגנעסַאּב ןוא רעמהעּב ,ןרילעוואוי עשידיי ייווצ יד טימ טלדנַאה
 ירַאמ וצ הנתמ יא סלַא ןּבעגוצקעװַא טַאהעג ןעניז ןיא רָאג רע טָאה
 ,ןֹּבָאה הנותח ריא טימ טעװ רע ןעוו גָאט םעד ןיא טענַאוטנוש
 ...ןריובעג דניק א םיא ןופ טעוװ יז ןעוו ,גָאט םעד ןיא רעדָא

 1774 ןיא לייוו ,ןרָאװעג  טשינ רָאנ רעּבָא זיא ןַאלּפ םעד ןופ
 ריפ ןופ רעטלע רעד ןיא ןּברָאטשעג רעט-15 רעד סיאול ךָאד זיא
 סיאול ,לקינייא ןייז ףױרַא זיא ןָארט ןפיוא ןוא ,רָאי קוצכעז ןוא
 ,רעט-10 רעד

 ייס דנַאבזלַאה םענעטנעמיד םעח ןּבָאה ןרילעוואוי ייווצ יד
 ןעועג יז זיא'ס לייו , קיטרַאפ טָאהעג טשינ ךָאנ ייס יװ
 ןּבָאה ייז .טפרַאדעג ןּבָאה ייז סָאװ ,רענייטש יד ןגירק וצ רעווש
 ןּבָאה ייז לייוו ,ןצנַאגניא ןעּבעגפיוא טשינ ךָאד ןַאלּפ םעד רעֶּבא
 ןופ ןיגינעק יד ןיוש זיא טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ,טציא זַא ,טפַאהעג
 יז ליױו ,דנַאבזלַאה ןרעייט ַאזַא ןפיוק יאדֹוַא יז טעװ ,,ךיירקנַארפ
 ...גנוריצ ביל רעייז ךָאד טָאה

 ןענעז ןרילעוואוי ייווצ יד זיּב רָאי עכעלטע טרעיודעג טָאה סע
 ןעמוקעגסױרַא ןוא ,דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ
 טשינ ךיז וצ טָאה סָאװ ,גנוריצ לקיטש ַאזַא ךעלקדיוו סָאד זיא
 ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא ןכיילג ןייק טַאהעג

 ייווע יד ןכָאה ץאלַאּפ ןכעלגינעק םניא גנַאגניירַא ןעיירפ א
 -רַאֿפ טכַאמעג ןּבָאה ייז ןעוו לָאמעלַא .טַאהעג ןרילעוואוי עשידיי
 ףיוה ןיא טכַארּבעג סָאד רעמהעּכ טָאה ,גנורוצ לקיטש טוג ַא קיס
 ןייא טשינ םיא ייּב טָאה יז ;ןיגינעק רעד ןזיוועג סע ןוא ןיירט
 ןּבעגעג ריא רע טָאה לָאמַא ןוא ,טפיוקעג גנורוצ לקיטש רעייט
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 רעייז ןעוועג זיא עמוס יד ּביוא ,ךיוא ןלָאצוצסיוא ףיוא גנוריע

 .עסיורג א

 םניא זיא ןלָאצוצסיױא ףיוא גנוריצ ןפיוק ןופ רענייטש רעד

 ןּבָאה סניסעצנירּפ יד .ךַאז ענעמונעגנָא ןַא ןעוועג ףיוה רעלַאקרעװ

 ךיוא ןיא ןייֵלַא ןיגינעק יד ןוא ,רעגייטש ַאזַא ףיוא ןָאטעג סָאד

 | ..םעד ןיא םַאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ

 טימ ףיוה רעלַאסרעװ ןיא ןעמוק רעמהעב טגעלפ טפָא רעיז =-

 טאהעג ביל רעייז טָאה ןינינעק יד ןוא גנוריצ ךעלטכַאש עכעלטע

 "ענג ךיוא רעמהעב טָאה ױזַא ןוא .תוניבמ ןנָאז ןוא ןקוקוצנָא סָאד

 טַאהעג ןיוש םיא טָאה רע ןעוו ,דנַאּב-זלַאה םענעטנעמיד ןטימ ןָאט

 ןיא טכַארּבעג ?לטכַאש ןטעמַאס ןייש ַא ןיא םיא טָאה רע .קיטרַאפ

 "עק רעד וצ ןעגנַאנעג טשינ רע ןיא לָאמ סָאד רעּבָא ,ןיירַא ףיוה

 סיאול ןעוו זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע לייוו ,גינעק םוצ רָאנ ,ןיגינ

 לאה םענייש ךעלנייווענרעסיוא ַאזַא ןעזרעד טעוװ רעט-16 רעד

 ...הנתמ ַא ּבייוו םעד רַאפ ןפיוק םיא רע טעװ ,דנַאּב

 ,טנערפעג רעט6 רעד סיאול טָאה -- ?סָאד טסָאק ?פיוו ---

 טָאה -- ,קנַארפ טנזיוט טרעדנוה סקעז טימ ןָאילימ ַא ---

 .טרעפטנעענ רעמהעּכ

 ,ןקָארשרעד טשינ אקוד גינעק םעד טָאה ןיירּפ רעכיוה רעד

 רעגנוה טציא טשירעה דנַאל ןיא זַא ,טסואוועג טונ טָאה רע שטָאכ

 דנַאּבזלַאה ןרעייט םעד ןפיוק וצ טיירג ןעוועג זיא רע ;טױנ ןוא

 ןייז טלָאװעג רעּבָא טָאה רע ;הנּתמ ַא ּבייוו םעד ןּבעג םיא ןוא

 ןסייהעג טָאה רע ןוא ןלעפעג ריא טעוװ דנַאּבזלַאה רעד זַא ,רעכיז

 .ןיגינעק רעד ןזיױו םיא רילעוואוי םעד

 "רעד דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו

 דוצ ?קיטש ערעייט סָאד .עטפַאגרַאפ ַא ןייטש ןּבילבעג יז זיא ,ןעז
 -ענ טשינ ןניוא יד ןופרעד טָאה יז זַא ,ןלעפעג ױזַא ריא זיא גנור

 -ימ ַא) זיא זיירּפ רעה זַא ,טרעהרעד טָאה יז ןעוו רעּבָא ,ןסיירּפָא טנעק

 זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,קנַארפ טנזיוט טרעדנוה סקעז טיס ןָאיל

 .ןּבעגסיוא טשינ יז לו טלעג ליפיוזַא

 ןייק --- סָאװ-סָאװ לייוו ,רעדנואוו ַא ןעוועג ןליפַא זיא סָאד

 .ןעועג טשינ טענַאוטנַא ירַאמ זיא ןכַאז-טלענ ןיא עקידװערָאּפשי

 טעוו יז סָאװ ,ןיילַא סָאד זַא ,טקנערעגנ ,טנייש סע יװ ,רעּנָא טָאה יז
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 ,טלעג ?יפיוזא ןבענסיוא לָאז'מ טשינ לי יז זַא ,גינעק םעד ןגאז
 ןרעװ ךָאנ טעװ יז זַא ,ןעמענסיוא קרַאטש ױזַא םיא ייּב טעוו
 -רעד סע ךיז טעװ ןקידנע ןוא ,ןגיוא ענייז ןיא רעבושח ןוא רערעייט
 ,ןפיוק ָאי דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעד ריא טעװ רע סָאװ ,טיס

 - רך ַא ןפערט טנעקעג טשינ רעּבָא טָאה רעט-16 רעד סיאוק
 -נושטייטסיוא ןָא ןעמונעגנָא רעטרעוו סּבייו םעד טָאה רע ;רע ּב
 םעד ריא טָאה רע ןוא ,טשינ ןעמ ףרַאה ,טשינ ליוו יז -- ןעג
 ,טפיוקעג טשינ דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד

 יז / .טלפיווצרַאפ ןעוועג ןענעז ןרילעוואוי עשידיי ייווצ יד
 -ַאק ןצנַאנ םעד טקָארּבעגנײרַא דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד ןיא ןּבָאה
 טשינ ּביוא דנַאבזלַאה ןרעייט ַאזַא ןפיוק ןעק רעוו ,ןרעייז לַאטיּפ
 -רעוו ָאט ,טשינ םיא טפיוק טענַאוטנַא ירַאמ ּביֹוא ןוא ?ןינינעק ַא
 ...?ןפיוק םיא טעוו ןעד עשז

 םעד סיאול ןיא ,ןדייז ןייז ןיא ןטארעג ןעוועג גינעק רעד טלָאװ
 טפָאװ ,גנוריצ ביל טָאה סָאװ ,עסערטעמ ַא טַאהעג ךיוא ןוא ןט'1ס
 יד ןופ טייצ יד רעּבָא ןיֹוש זיא ,ריא ראפ טפיוקעג יאהוא סָאד רע
 ןעוועג ףיוה ןכעלגינעק רעלַאסרעװ םניא סירַאּבויד ןוא סרודַאּפמַאּפ
 ,סעסערטעמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רעטז10 רעד םיאול ;טקידנעעג
 דנַאבזלאה ןרעייט םעד רע טָאה ,ּבייו םעד רַאפ טשינ ּביוא ןוא
 ...ןפיוק וצ ןעמעוו רַאפ טאהעג טשינ

 ןרילעוואוי עשידיי ייווצ יד ןופ עגַאק יד רעּבירעד עקַאט זיא |
 ױזַא יו ןגעװ טכוזעג ןּבָאה ייז ןוא עקירעיורט ַא רעייז ןעוועֶנ
 םעד ןיא טנײלעגניירַא ןּבָאה ייז סָאװ ,טלעג סָאד ןגירקוצסיורַא
 | ,,,גנוריצ ?קיטש ןרעייט

 -לעוו ,ןעמַאד-ףיוה רָאּפ ַא טימ ןדער טוואורּפעג טָאה רעמהעב
 ,ןטעּבעג ייז טָאה רע ;ןיגינעק רעד וצ טגָאנ ןענַאטששג ןענעז עב
 -ןלַאה םעד ןפיוק לָאז יז זַא ,ןעז ןוא ןקריוו ריא ףיוא ןלָאז ייז
 ,ןַאּפמַאק םַאדַאמ רעד טימ טדערעג ךיוא םעד ןגעוו טָאה רע ;דנַאּב
 ,עילימַאפ רעכעלגינעק רעד טימס טעדנירפַאּב ןעוועג זיא עכלעוו
 ,ךיוא גנוניױלַאּב ַא טנַאזעגוצ ריא טָאה רע זַא ,ךעלנעמ זיא'ס ןוא
 טענַאוטנַא ירַאמ --- ןפלָאהעג טשינ ןּבָאה ןכַאז עלַא יד טָא רעּבָא
 .טנַאזעגּפָא גנוריצ ?קיטש ןרעייט םעד ןופ ךיז טָאה

 ןרילעוואוו עשידיי יוצ יד ןּבָאה גנולפייווצרַאפ רעייז ןיא
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 דטַאבלַאה םעד לָאז רע ,ןשטנעמ ןלעיצעּפפ ַא טקישעגפיורא

 עלַא ןיא ,ץַאלַאּפ ןבעלגינעק רעדנַא ןַא ןיא ןפיוקרַאפ ןוואורּפ

 םענעטנעמיד םעד טימ ןעמ ןיא  עּפָארייא ןופ ןפיוה עכעלנינעק

 -עמוא .,ןרָאװעג טשינרָאנ ןופרעד זיא סע רעּבָא ,ןעוועג דנַאבזלַאה

 טּביולעג ,טרעדטואווַאּב גנוריצ ?קיטש ערעייט סָאד ןעמ טָאה םוט

 רעּבָא .לעטשנעמַאזוצ םענעטלעז םעד ,טעּברַא עשירעלטסניק יד
 לעב ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע .טשינ רענייק םיא טָאה טפיוקעג

 -נוה םקעז טימ ןָאילימ א גנוריצ ?קיטש ןייא רַאפ ןלָאצַאּב וצ םינ
 ,קנַארפ טנזיוט טרעד

 רעדיו טעטַאוטנַא ירַאמ וצ ןעמוקעג לָאמנייא רעמהעּב זיא

 -לַאה םענעטנעמיד םעד ןפיוק לָאז יז זַא ,ןדעהנייא ריא ןוואורפ

 ריא רַאפ רע ןיא ,טנָאזענּפָא רעדיוו םיא טָאה יז ןעוו ןוא ,דנַאּב

 ;טנייוועצ ךיז טָאה ןוא ינק יד ףיוא ןלַאפעג
 ךיא ,טריגיאור ןיּב ךיא --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,םַאדַאמ

 ךיא .ןּבילקעגוצ ּבָאה ךיא סָאװ ,ןטנעמיד יד רַאפ טלעג קידסוש ןיּב

 ..ןעמָאנ ןיימ ןקעלפרַאפ טעװ סָאד ןוא ןריטָארקנַאב ןזומ ?עוװ
 ךיז --- ןיא ,ןָאט וצ רימ רַאפ רעטציא טּניילּב סָאװ עקיצנייא סָאד

 !ןָאט עקַאט ךיא לע סָאד ןוא ,ןיירַא רעסַאװ ןיא ןפרַאזװניײרַא

 ןוא גנולפייווצרַאפ יד טדעהעגסיױורַא ןרעמהעּצ ןופ טָאה סע

 יו ןעזעג טשינ געווסיוא רעדנַא ןייק ךיז רַאפ ךעלקריוו טָאה רע

 | ,ןּבעל ןייז וצ ףוס ַא ןכַאמ רָאנ

 ןוא ,טקריועג קרַאטש סָאד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא

 :טנַאזעג יז טָאה רילעוואוי ןשידיי םוצ ךיִז קידנדנעוו

 יד ףיוא ןלַאפ טשינ טפרַאד ריא .ףיוא טייטש ,רעמהעּב --
 ,טעּברַא רעד ןָא טסעגרַאפ :ךייא גָאז ךיא סָאװװ ,רעסעב טרעה .,ינק

 -עצ ,דנַאּבולַאה םענעטנעמיד םניא טניילעגניירא טָאה ךריא סָאװ

 -נייא ןטנעמיד יד ןפיוקרַאפ טוואורּפ ןוא ךעלקיטש ףיוא םיא טמענ

 | .זייווקיצ
 זיא רע סָאװ ,ןייש טשינ זיא סע זַא ,טנָאזעג ךיוא םיא טָאה יז

 .שירעטסיה ױזַא ןרָאװעג

 ---,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןבענעג יז טָאה -- ,טציא ןוא ---

 -געמיר םעד ןנעוו רימ וצ ריא טלָאז רעמ ןוא ,רעמחהעּב ,םייהַא טייג

 !ןרער טשינ דנַאּבזלַאה םענעט
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 ערעייט סָאד ןזַא ,ןעניימ טשינ ןגעווטסעדנופ רעּבָא ףרַאד'מ
 טָאה יז ןזַא ןוא ןעניז ןיא ןגעלעג טשײנ ריא זיא גנוריצ לקיטש
 יז .ןפיוק ריא רַאפ סע לָאז גינעק רעד זַא ,טלָאװעג טשינ עקַאט
 יז ןעו ןוא ,טימרעד טריסערעטניא קרַאטש רָאג אקוה ךיז טָאה
 -עג יז טָאה ,טייצ ערעגנעל ַא ןעזעג טשינ ןרעמהעּב םעדכָאנ טָאה
 ,ןרעמהעּב טימ ןעז ךיז טעװ יז ןעוו זַא ,ןַאּפמַאק םַאדַאמ רעד טגָאז
 םענעטנעמיד ןטימ ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ,ןָאט גערפ ַא םיא ייּב יז לָאז
 -רַאפ ןיוש םיִא טָאה רע רעדָא ,ךָאנ םיא טָאה רע יצ ,דנַאּבזלַאה
 ...טםיוק

 םענעטנעמיד -םעד ןנעוו טסואוועג טָאה טָאמ ַאל עד ןיפערג יד
 ןּבָאה ןרילעוואוי ייווצ יד סָאוװ ,ןטייקירעווש יד ןגעוו ןוא דנַאבזלַאה
 -ןיירַא ייז לָאז רעצימע זַא ,ןעזעג ןיוש יז טָאה ,ןפיוקרַאפ וצ םיא
 -גיירט עטסעּב סניגינעק רעד רעטציא זיא יז זַא ,טרָאװ ַא ןפרַאװ
 ...ריא ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא רעייז טָאה ןוא ןיד

 ןיפערג רעד וצ קעװַא ךיילג רעמהעּב זיא ךַאז ַאזַא םרעהרעד
 סָאװ ,טסואווענ ןיוש טָאה יז יו ױזַא ןוא ,ריא םימ ןענעקַאּב ךיז
 ,ענשזַאװ רעייז ןטלַאהעג ךיז יז טָאה ,ןסיוא טיזיוו ןייז םימ זיא רע
 יז יו טקנוּפ ןֹוא ,ןכיילג סריא ןגעוו יו ןיגינעק רעד ןגעוו טדערעג
 רָאּפ ַא ןויועג םיא יז טָאה ,טימרעד טניימעג טשינרָאג טלָאװ
 טָאה ןיגינעק יד עכלעוו ןיא ווירּב --- טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ווירּב
 ."המשונ ערעייט ןיימ,, ןוא ''ןיפערג עּביל ןיימ,, ןפורעג יז

 ,ווירב עתמא עקַאט ןענעז סָאד זַא ,טניימעג טָאה רעמהעּב ןוא
 ןייז ריא טעוװ רע זא ,ןיפערג רעד טגָאזעג טָאה רעמהעּב ןעוו

 -נייא טעוו יז ביוא ןעניױלַאב טונ יז טעוװ רע זַא ןוא רַאּבקנַאד רעייז
 יז טָאה ,דנַאבולַאה םענעטנעמיד םעד ןפיוק ּוצ ןיגינעק רעד ןדער
 ,ןקוקנֶא טלָאוװעג גנוריצ ?קיטש ערעייט סָאד טלָאװ יז זַא ,טגָאזעג

 ,טרעפטנעעג רעמהעּב טָאה --- ,ןגינעגרַאֿפ ןטסערנ ןטימ ---
 | .ןעגנערּב ןגרָאמ ךייא סע לעוװ ךיא --

 ,טכַארּבענ סע רע טָאה ןגרָאמ ףיוא ןוא
 ןוא דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעד ןעזרעד טָאה ןיפערג יד ןעוו
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 טנזיוט טרעדנוה סקעז טימ ןָאילימ ַא זיא זיירּפ רעד זַא ,טרעהרעד

 טָאה יז ןוא ןדנוצעגנָא שזַא ךיז ריא ייַּב ןניוא יד ןּבָאה .,קנַארפ

 ?קיטש ערעייט סָאד ױזַא יו ,ןַאלּפ ןצנַאנ םעד קיטרַאפ טָאהעג ףיילט

 .ןירַא טנעה יד ןיא ריא וצ .ןלַאפניירַא לָאז גנוריצ

 זַא ,טגאזעג יז טָאה טיײקנסַאלעג ןופ ?עטשנָא ןַא קידנכַאמ

 רעד םטשינ ךָאנ ןיא סע ;ןנָאזוצ טשינרָאג ךָאנ יז ןעק ?ייוורעד

 יז טעוו טייהנגעלעג רעקיסַאּפ ַא ייב רעּבָא ,טנעמַאמ רעקיטכיר

 רעד ןדערנייא ןוואורּפ טעװ ןוא טרָאװ טוג א ןפרַאוװנײרַא רשפא

 ...דנַאּבזלַאה םעד ןפיוק וצ ןיגינעק

 "עג ךיז ריא ייּב רעמהעּב טָאה --- ,טָאה טוט ,סָאה טוט ---

 ...רַאפרעד ןעניױלַאּב טונ ךייא לעװ ךיא --- .ןטעּב

 טָאמ ַאל עד ןיפערג יד טָאה --- ,םעד ןיא טשינ טייג סע ---

 -ַאּב ןייק ןוא ןיגינעק רעד רַאפ זיא ,וט ךיא סָאװ ץלא --- ,טגָאזעג

 .טשינ ךיא גנַאלרַאפ רַאפרעד גנוניול

 רעד ןופ טָאה רעמהעּב ןוא ןכָאװ עכעלטע קעװַא ןענעז סע

 -מוא רעייז טכַאמעג םיא טָאה סָאד ןוא טרעהעג טשינרָאג ןימערג

 טשינרַאג ךיוא טעוו טציא זַא ,טניימעג ןיוש טָאה רע ?ייוו ,קיאור

 רעד טימ ךיז רע טָאה ,1789 רָאי םנופ ,רַאונַאי ןט-91 םעד .ןרעוו

 ,הרושּב עטונ יד טגָאזעגנָא םיא יז טָאה ןַאד ןוא ןפָארטעג ןיפעדג

 "לַאה םענעטנעמיד םעד ןפיוק וצ ןקָאלשַאּב טָאה ןיגינעק יד זא

 ...דנַאּב

 סאד זַא --- ,טגָאזעג ןיפערג יד טָאה --- ,רעּבָא ליוװ יז ---

 םעד ןגעוװ ךייא טימ טעוװ ןיילַא יז .םייהעג ןיא ןרעוו טכַאמעג לָאז

 ןסיוועג ַא ךרוד ןרעוו ןָאטעג טעוו ץְלַא ןוא ,ןעלדנַאהרַאפ טשינ

 ןופ ןעמָאנ םעד ןוא ,טמַא ןכיוה ַא רעייז טמענרַאפ סָאװ ןשטנעמ

 -רוא עסיוועג בילוצ דוסּכ ןטלַאה ןזומ ןעמ טעװו ןשטנעמ םענעי

 ...ןכַאז
 רעשידיי רעד טָאה -- ?שטנעמפ רעד ןזיא רעוו ןוא --

 .טגערפעג רילעוואוי
 ,ןַאהָאר'ד לַאנידרַאק רעד יו רערעדנַא ןייק טשינ זיא סָאד ---

 | .טרעפטנעעג ןיפערג יד טָאה ---

 רע טעוו ךעלדנע ,טימרעד טיירפעג קראטש ךיז טָאה רעמהעּב

 ןַאמסטּפעשעג סלַא ןעמָאנ ןייז ןוא טָאהקנַאּב ןופ ןעװעטַאר ךיז
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 ןלָאצַאּב ןענעק ןיוש רעטציא טעוו רע ,טקעלפראפ ןרעוו טשינ םעוו

 .תובוח עלַא

 סעּפע ןייז וצ דשוח טנורג ןייק טאהעגנ טשינ טָאה רילעוואוי רעד

 ךָאד טלדנַאה רע ?רערעכיז ןייז ךָאנ ןעק סָאװ םורָאװ .סטכעלש
 ןופ טמַאטש סָאװ ,ןיפערג ַא טימ "טייל ענייפ ,, עבלעזַא טימ

 טימ ןוא ,אולאוו עילימַאפ רעכעלגינעק רעשיזיוצנַארפ רעטלַא רעד

 ןריפכרוד זיולּב ןיא טּביילּב סע סָאװ עקיצנייא סָאד !לַאנידרַאק ַא

 יד ןַא ,טקיטעטשַאּב סָאװ ,טפירשוצ ַא ןעז ןוא ןטעטילַאמרָאפ יד

 ריא רַאפ ןפיוק וצ לַאנידרַאק םעד טקיטכעמלופַאּב טָאה ןיגינעק

 ףיוא ןוָאלרַאפ ןיוש ךיז ןעמ ןעק םעד ןיא ןוא ,דנַאּבזלַאה םעד

 -סטפעשעג עדייּב ןענעז ייז ;עגנעסַאּב ףתוש ןייז ףיוא ןוא ןרעמהחעּב

 ,לַאפ ַאזַא ןיא טלדנַאה'מ יוװ ןסייוו ןוא טייל

 -עלא ייז טָאה טָאמ ַאל עד ןיפערג ענעּבירטעגסרוד יד רעּבִא

 טָאה ןוא לאנידרַאק םוצ קעװַא זיא יז .טעווערטיכענרעּביא ןעמ

 ךיא רַאפ לָאז רע לי ןיגינעק יד זַא ,עטכישעג א טלייצרעד םיא

 סָאװ ,רעד ןייז סָאד לָאז רע ;דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעד ןפיוק

  ןעמוקסיוא ןוא ןרילעוואוי עשידיי ייווצ יד טימ ןעלדנַאחרַאפ לָאז
 טשינ ךיז רע ףרַאד טלעג ןנעוו ןוא .זיירּפ םעד ןגעוו ייז טימ
 ןָאטעג רעּבָא זומ ץלַא ,ןלָאצַאּב עמוס יד םיא טעוװ יז --- ןגרָאז
 ...ןדנעטשמוא עסיוועג ּבילוצ םייהעג ןיא ןרעוז

 ןיפערנ יד םיא טָאה --- ,לַאנידרַאק רעה ,טייטשראפ ריא ---

 -יטכיוו אזא ךייא טיורטרַאפ ןיגינעק יד סָאװ ,טימרעד -- ,טנָאזעג

 יז סָאװ ליפענ ןעמירַאװ םעד רעטנוא יז טכיירטש ,עּבאנפיוא עק
 ריא טעװ ,ןָאט ריא רַאפ סָאד טעװ ריא ןעוו ןוא .ךייא וצ טָאה
 ...ןיגינעק רעד ןופ יורטוצ םעד טנידראפ ריא זַא ,ןזייווַאּב

 םיא יז טָאה ןייז דשוח טשינ ךַאז ןייק לָאז לַאנידרַאק רעד ידֹּכ
 רעד ןופ ווירב רעטשלעפעג ַא רעדיוו --- ווירב ַא ןּבענעגרעביא

 רעטערטרַאפ ריא ןייז וצ םיא טקיטכעמלופַאּב יז זַא --- ןיגינעק

 שוריפּב זיא ווירּב ןפיוא ,דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעד ןפיוק םייּב
 / ."ךיירקנַארפ ןופ ,טענַאוטנַא ירַאמ , ןּבירשעגרעטנוא ןעוועג

 ?רעמ ךָאנ ןעמ ףרַאד סָאװ זיא

 - ,לַאטנעמוקָאד ןוא ךעלטפירש טקיטעטשַאּב זיא ץלא
 טָאה ןוא ןרילעוואוי ייווצ יד וצ קעװַא לַאנידרַאק רעד זיא ןַאָד
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 .ןיגינעק רעד רַאּפ דנַאּבלַאה םענעטנעמיד םעד טפיוקעג ייז ייּב

 טרעדנוה סקעז טימ ןָאילימ ַא ןופ עמוס יד זַא ,טכַאמענּבָא טָאה'מ

 ןשיווצ ןוא ,לָאמ ףניפ ןיא ןלָאצסיוא ןיגינעק יד לָאז קנַארפ טנזיוט

 .םישדח סקעז ןרעיודעג לָאז רעטייווצ רעד ןֹוא גנולָאצנייא ןייא

 רָאּפ ַא טימ ןוא ,ןדירפוצ ןעהועג ןענעז עגנעסַאּב ןוא רעמהעּב

 טקַארטנַאק ַא ןּבעגעג ייז טָאה לַאנידרַאק רעד ןעוו ,רעטעּפש געט

 ןּבעגעגקעװַא םיא ייז ןּבָאה ,טפירשרעטנוא סטענַאוטנַא ירַאמ טימ

 םנופ גרַאּב ַא רעטנורַא ייז זיא'ס ןוא ,דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעד

 ..,םאֹק
| 

 ערעייט סָאד טריפעגקעוַא לַאנידרַאק רעד טָאה טנווא ןיא

 "עג ןַאד טָאה עכלעוו ,טָאמ ַאל עד ןיפערג רעד וצ גנוריצ לקיטש

 טכַארּבעג ריא סָאד טָאה רע .,לַאסרעװ ןיא לעטָאה ַא ןיא טניואוג

 יד ןעװעגנ זיא רעסערג ךָאנ רעּבָא .הלודנ ַא טימ ,דיירפ ַא טימ

 ןוא ןזיװעגסױרַא טשינ םע טָאה יז שטָאכ- ,ןיפערג רעד ןופ דיירפ

 ךַאז עכעלנייוועגרעסיוא םוש {ייק יו טקנופ ,ױזַא ןטלאהענ ךיז

 .ןעמוקעגרַאפ טשינ ָאד טלָאװ

 יד ןעװ ןוא ,ווירּב ַא טימ ןַאמ ַא ןעמוקעגניירַא ןיא דלַאּב

 :ןפורעגסיוא לוק ןפיוא .יז טָאה ,טנפעעג ווירב םעד טָאה ןיפערנ

 !ןיגינעק רעד ןופ זיא סָאד ---

 ווירּב םעד טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד זַא ,ןסייה טלָאזעג טָאה סע

 ןעוועג זיא סָאד רעּבָא ,רענידַאּב ַא סניגינעק רעד זיא ,טכַארּבעג

 רעכלעוו ,ואטער םרַאדנַאשז רענעזעוועג רעד יוו רערעדנַא ןייק טשינ

 ןעלדניװשַאּב וצ גנורעוושרַאפ רעד ןיא ןעוועג טייצ עצנַאנ יד זיא

 ..,לַאנידרַאק םעד

 ןיגינעק רעד ןופ רענידַאּב ןטשרמולּכ םעד ןעמ טָאה ןַאד

 רע ןוא דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד ןטימ לטכַאש סָאד ןּבענענרעּביא

 רעד .טנַאלַאג ןוא ךעלפעה רעייז ךיז קידנגיונרַאפ ,קעװַא דלַאּב זיא

 יא רע ןוא ןעזענ ןגיוא ענעגייא ענייז טימ סָאד טָאה לַאנידרַאק

 ןופ םנעה יד ןיא ןּבעגרעּביא דֹלַאּב סָאד טעוו'מ זַא ,רעכיז ןעוועג

 ןוא טגיילעגנָא רעייז ןייז ריא ייּב טעו סָאד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ

 ..ןייז רַאּבקנַאד רעייז רַאפרעד םיא טעװ יז

 ןוא החמש ענרַארַאּפ א ןעוועג דָארג ףיוה ןיא זיא ןגרָאמ ףיוא

 רילעוואוי רעד זיא ,טסענ ךס א ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןיהַא ןענעז סע
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 ירד טעװ טייהננעלעג ַאזַא ייּב זַא ,םעד ןיא רעכיז ןעוועג רעמהעּב

 רע ןוא ,דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעיינ םעד ןגָארט יאדוַא ןינינעק

 לַאנידרַאק רעד ךיוא ,ריא טסַאּפ'ס יו ןעז ןיירַא ףיוה ןיא קעװַא זיא

 ייּב זַא ,רעכיז ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא ,קעװַא ןיהַא ןיא ןַאהָאר'ד

 -זלַאה םעד ןגָארט יאדוא טענַאוטנַא ירַאמ טעוװ טייהננעלעג אזַא

 ןגָארטעג רָאג יז טָאה גנושַאררעּביא רעסיורג ןייז וצ רעּבָא .דנַאב

 | ,גנוריצ עטלַא סָאד

 "עג ףיוה ןיא טאה'מ ןעוו ,ןטייהנגעלעג ערעדנַא ייּב ךיוא

 סָאד ןעמ טָאה ,תוחמש עלַאינָאמערעצ ןוא ענרַארַאּפ טעווַארּפ

 ,זלַאה ןפיוא ןינינעק רעד ייּב ןעזעג טשינ גמוריצ ?לקיטש ערעייט

 סָאד סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה לַאנידרַאק רעד ןוא

 ,לָאמעלַא סָאװחַאפ ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ ךיוא טָאה רע .ױזַא זיא

 םיא יז טרירָאנגיא ,ןיגינעק רעד טימ ףיוה ןיא ךיז טפערט רע ןעוו

 לָאמנייק םיא וצ יז טדער רָאנ טשינ ןוא ,רעירפ יװ ױזַא טקנוּפ

 ףיוא םוא טשינ וליפַא ךיז טקוק יז רָאנ ,סױרַא טשינ טרָאװ ןייק

 ..,םיא

 יא סע, --- .טכַארטעג רע טָאה --- ''?ןייז סָאד ןעק סָאװ ,

 ""!ןייטשרַאפ וצ טשינ

 -ענננירַא םיא טָאה'מ זַא ,ןּפאכ טשינ ךיז לָאז רע ידּכ ןוא

 וצ טייצ ןופ םיא טָאמ ַאל עד ןיפערג יד טָאה ,קָאז ַא ןיא טרַאנ

 -עווירּב ןדעי ןיא ;טענַאוטנַא ירַאמ ןופ עלעווירּב ַא טכַאדּבעג טייצ

 ןיא'ס ןוא ןליפעזסעביל עמירַאװ ןרָאװעג טקירדעגסיױוא ןענעז על

 ...רלודעג ןּבָאה לָאז ,לַאנידדַאק רעד ,רע זַא ,ןענַאטשעג טרָאד

 ןייז ץלא ןיוש טעװ םעדכָאנ ןוא ,ןּבָאה רע לָאז דלודעג רָאנ

 | ,,.טונ

 רע ;טַאהעג טשינ הרירּב רעדנַא ןייק לַאנידרַאפ רעד טָאה
 טרַאװעג ןוא טרַאװעג טָאה ןוא דלודעג טימ ןדָאלעגנָא ךיז טָאה

 ,עטּבילעג ןייז ןרעוו טעװ ןיגינעק יד ןעוו ,טנעמַאמ ןסיורנ ןפיוא

 ַאל עד ןיפערג יד טָאה ,טרַאוװעג טָאה רע ןעוו טייצ רעד ןיא ןוא

 -עטנעמיד םעד ןעמונעצ ,רעפלעהסיורַא עריא טימ ןעמַאזוצ ,טָאמ

 ןטנעמיד יד טפיוקרַאפ טָאה ןוא ךעלקיטש ףיוא דנַאבזלַאה םענ

 ןַאמ ריא טָאה ןטנעמיד יד ןופ לייט ןטסערג םעד .זייווקיצנייא
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 יד ןוא ,טפיוקרַאפ טרָאד ייז טָאה ןוא ןָאדנַאל ןייק טריפעגסעוװַא

 ...טעטש ערעדנַא ןיא ןֹוא זירַאּפ ןיא טפיוקרַאפ ןעמ טָאה ערעדנַא

 רַאפ ןוא ןיפערג רעד רַאפ געט עכעלקילנ ןעוועג ןענעז סָאד

 ןוא טייקכייר ןיא טּבעלענ ןֹּבָאה ייז .רעלדניווש ייווצ ערעדנַא יד

 טלעוו יד סָאװ ףיוא ןיינקיואוו טזָאלענ ךיז ןּבָאה ייז ,סוסקול ןיא

 רעד רַאפ ןריפ ךיז טזָאל סָאװ ,לַאנידרַאק ןשירַאנ םנופ ןוא ,טייטש

 | | ...םנפיוה יד ןיא טכַאלעג ייז ןּבָאה ,זָאנ

 רעטשרע רעד רַאפ טייצ יד טנָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס ןעוו

 זַא ,ןרילעוואוי עשידיי ייווצ יד ןסיוו טזָאלענ ןעמ טָאה ,גנולָאצנייא

 ןיירּפ םעד ןופ ןזָאלרעטנורַא ןלָאז ייז זַא ,טגנַאלרַאפ ןינינעק יד

 םעד יז טעװ ,טשינ ּביוא ןוא ,קנַארפ טנזיוט טרעדנוה ייווצ שטָאכ

 = ..,קירֹוצ ןּבעגּפָא דנַאבזלאה םענעטנעמוד

 יד ןזָאלוצרעטנורַא טמיטשעגנייא ןּבָאה ןרילעוואוי ייווצ יד

 ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא קנַארפ טנזיוט טרעדנוה ייווצ

 טשינרָאנ ןיגינעק רעד ןופ ןּבָאה ייז ןוא גנולָאצנייא רעטשרע רעד

 -עק רעד טָאה רע ןעוו ,טייהנגעלעג ַא ייּב ,רעמהעּב טָאה ,טרעהעג

 -ויא ןַא ףיוא ריא ,גנוריצ רעדנַא רַאפ ןוּבשח ַא טלעטשענוצ ןיגינ

 -לַאה םענעטנעמיד םעד ןגעוװו שינערעהוצנָא ןּבעגעג ןפוא ןלעל

 ,רעטרעוו עכעלטע ןּבירשעגנָא עלעטעצ ַא ףיוא ריא טָאה רע ,דנַאּב

 :יױזַא טנעיילעגנ ךיז ןּבָאה סָאװ

 רעד סםָאװו ,ןופרעד ןדירפוצ קרַאטש רעייז ךיז .ןליפ רימ ,,

 םוטנגייא סָאד רעטציא זיא טלעוו רעד ןיא דנַאּבזלַאה רעטסנעש

 | .?טלעוו רעד ןיא ןיגינעק רעטסנעש רעד ןופ

 יז טָאה ,עלעטעצ סָאד טנעיילענרעביא טָאה ןיגינעק יד ןעוו

 עלעטעצ סָאד יז טָאה עזייּב ַא ;טניימ סָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ

 רענייא וצ ןוא ,טנערּברַאפ סע טָאה ןוא רעייפ ןיא ןפרָאװעגנירַא

 :טגָאזעג ןַאד יז טָאה ןעמאדףיוה עריא ןֹופ

 רעד ,ןעניז ןופ רעטנורַא זיא רע רָאנ ,שרעדנַא טשינ ---

 !רעמהעּב

 טשינ גנולָאצנייא יד טָאה רענייק ןוא געט קעװַא ןענעז סע

 לַאנידרַאק םעד טכַארּבענ טָאמ ַאל עד ןיפערג יד טָאה ןַאד .טכַאמענ

 רעד ןופ זיא סָאד זַא ,טנַאזעג םיא טָאה ןוא טלעגנ עמופ עניילק ַא

 ,ןנָאז ייז ןוא ןרילעוואוי ייווצ יד טימ ןעז ךיז לָאז רע זַא ןוא ,ןיגינעק
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 ךָאנ ןטרַאוװוצ ןוא עמוס ערענעלק יד ןעמענ ייז ןלָאז לייוורעד זַא

 ...ןינינעק רעד ןופ שטנואוו רעד זיא ױזַא ,טייצ עצרוק ַא

 לַאנידרַאק רעד ,קיטכעדרַאפ ןרעוו ןּביוהעגנָא טָאה עטכישעג יד

 ןענעז רעקיאורמוא ךָאנ רעּבָא ,קיאורמוא ןרעוװ ןּביױהעגנָא טָאה

 טָאה/מ זַא ,ןייז רשוח ןּביױהעגנָא ןּבָאה ייז ;ןרילעוואוי ייווצ יד ןעוועג

 יד ןּבָאה ,לַאפ ַאזַא ןיא ךעלנייוועג זיא'ס יוװ ןוא ,טרַאנרַאפ אד ייז

 רענייא דלוש יד ןפרָאוועג ןוא ןנירק ןּביוהעגנָא ךיז םיפתוש ייווצ

 ,..ןרעדנַא ןפיוא

 -העּב ;ןרישרַאפ ןעוועג םיפּמוש ייווצ יד ןענעז רעטקַארַאכ ןיא

 ןעוועג זיא עגנעסַאּב ןוא ,רעטכַאקעצ ַא ,רעקיציה ַא ןעוועג זיא רעמ

 ךיז ףיוא ןעמונעג עגנעסַאּב טָאה ,רעטנכערעגסיוא ןַא ,רעקיאור ַא
 טשינ ןיא טענַאוטנַא ירַאמ ןופ טפירשרעטנוא יד וצ ןלעטשוצטסעפ
 םיוא טָאה רע .ןּבענעגנייא םיא ךיז טָאה סָאד ןוא ,עטשלעפענ ןייק
 ןיגינעק יד זַא -- טעּפש וצ ןעװעג זיא סע שטאכ -- ןענופעג
 -קנַארפ ןופ ,טענַאוטנַא ירַאמ,, רעטנוא טשינ לָאמנייק ךיז טּביירש
 יד קידנכילנרַאֿפ ןוא ,?טענַאוטנַא ירַאמ,, טָאלג רָאנ ,''ךייר

 -עג ַא ןיא טפירשרעטנוא יד זַא ,רָאלק ןעזענ רע טָאה ,טפירשטנַאה

 ...עטשלעפ

 -ענ טשינ ?םייווצ ןייק רָאנ ןרילעוואוי יד ייּב ןיוש טָאה ןַאד

 ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,טלדניװשַאּב ייז טָאה ןיפערג יד זַא ,ןייז טנעק

 וצ ?ַאסרעװ ןייק קעװַא שינעלייא ןיא זיא רעמהעּב ,עכָאטַאמוס ַא

 'ןיפערג רעד וצ קעוװַא שינעלייא ןיא זיא עגנעסַאּב ןוא ,ןיגינעק רעד
 ןוא טכַאמענ טשינ תונעט ךס ןייק ריא טימ טָאה רע .טָאמ ַאל עד
 רע זַא ןוא סױרַא זיא ?דניווש רעד זא ,טנָאזעג ךיילג ריא טָאה
 | ,..םעצָארּפ ַא ןריפרַאפ ריא ןגעק טעוו

 ךיז טָאה יז ;רַאפרעד ןקָארשרעד טשינ ךיז טָאה ןיפערנ יד
 -םיורא גנַאל ןיוש טנעמָאמ םעד טא ףיוא טָאה יז ,ףיורעד טכירעג
 ךיילג עקַאט ןוא ,ןעמוק טעװ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה יז ,טקוקעג
 ...ןופרעד ןעײרדוצסיורַא ךיז יױזַא יו געוו ַא טָאהעג ןיוש יז םָאה

 -ואנאב זיא ַאד -- ,ןבענענוצ יז טָאה -- ,תמא זיא סע ---
 ןפרַאד רעמהעּב טשינ ןוא ריא טשינ רעּבָא .לדניווש ַא ןרָאװענ ןעג
 רעד .רעירפ ןופ טנכערעגסיוא ןעוועג ָאד זיא ץלַא ,קיאורמוא ןייז
 -עטנעמיד ןרַאפ ןלָאצַאּב ןפרַאד רעטציא טעװ לַאנידרַאק רעשירַאג
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 ;ןלָאצַאב טעװו רע זַא ,רעכיז ןייז טנעמ ריא ןוא ,דנַאבזלַאה םעג

 רעד ןיא ןעמוקסיורַא לָאז ךַאז אזַא זַא ,ןלעוו טשינ ךָאד טעװ רע

 ַארַאפ סָאװ ,ןעז ןַאד ןלעוו עלַא סָאװ ,םעד ץוח ?ייוו ,טייקכעלטנפע

 םנופ ןּבײרטסױרַא סיוועג ךָאד םיא ןעמ טעוו ,זיא רע רַאנ רעסיורג

 טכַאמ'ס ןוא ..,לַאנידרַאק סלַא טמא ןייז ןרילרַאפ טעוו רע ןוא ףיוה

 ןופ עמוס יד ןלָאצַאּב געמ רע --- ,ןּבעגעגוצ יז טָאה --- ,טשיג

 גנעג טָאה רע ;קנַארפ טנזיוט טהעדנוה סקעז טימ ןָאילימ ַא

 ...טלעג

 גייווש ַא ןכַאמ לייווהעד לָאז רע ,רילעוואוי םעד ןטעבעג טָאה יז

 קעוַא דלַאּב יז זיא ןיילַא ןוא ,ריא ףיוא ןזָאלרַאפ ןצנַאגמיא ךיז ןוא

 -נַאג רעד זַא ,עטכישעג א טלייצרעד םיא טָאה ןוא ?אנידרַאק םוצ

 -ַאר טציא יז זומ רע זַא ,טרעטנָאלּפרַאפ ױזַא ךיז טָאה ןינע רעצ

 ...ןעוועט

 .טגערפעג לַאנידרַאק רעד טָאה --- ?ןעשעג זיא סָאװ ---

 -נָא םעד טכַאמעג ןיפערג יד טָאה -- .ךַאז עכעלקערש ַא ---

 טָאה יז זַא ,טציא טנָאז ןיגינעק ירד --- .גנולפייווצרַאפ ןופ לעטשי

 -קערש זיא סָאד ..,ןגירקעג טשינרָאג דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעד

 רַאפ טלָאז ריא זַא ,ןסייהעג רימ ךָאד טָאה ןייֵלַא יז !ךעלקערש ,ךעֿפ

 טגָאז טציא ןוא ,ןלָאצַאב טעװ יז ןוא דנַאבזלַאה םעד ןפיוק ריא

 ?ןייז טעוו סָאװ ...ןגירקעג טשינ דנַאבזללַאה םעד טָאה יז זַא ,יז

 !?ךיז ןעמ טיג הצע ןַא רַאפ סָאװ

 -עג ךעלדנע טנעמַָאמ םענעי ןיא ךיז טָאה לַאנידראק רעד יצ

 סע ;רָאלק טשינ זיא סָאד --- טלדניוושַאּב םיא טָאה'מ זַא ,טּפַאב

 ,י'םכח,, רעסיורג רעד ,רע טָאה ןַאד וליפַא זַא ,ךעלנעמ רעייז זיא

 ;תמא זיא ,םיא טנאז ןיפערג יד סָאװ סָאד זַא ,טניימעג ץלַא ךָאנ

 טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה ןוא ןענַאטשעג רע זיא רעטפעלּפענ ַא יו

 ַא ,טניירפ ַא םעטייז וצ קעװַא רע זיא ןַאד ןוא ,ןָאט לָאז רע סָאוװ

 ,ןָאט לָאז רע סָאװ ןגערפ ,ָארטפָאילַאק ןעמָאנ ןטימ רעפערט ןסיוועג
 ּבױא ןוא ,ןּבעג טנעקעג טשינ הצע ןייק ךיז רע טָאה ןיילַא

 ַא ייּב רָאנ יו שרעדנַא טשינ זיא ,הצע ןַא ןרעדנַא ןַא ייּב ןטעב

 ...רעפערט
 טָאה רע ןוא לַאנידרַאק ןרַאפ רעגילק ןעוועג זיא רעפערט רעד

 לָאז רע רעדָא ;ייווצ יד ןופ סנייא ןָאט לָאז רע זַא ,ןטָארעג םיא
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 טימ לָאז רע רעדָא ,תמא םעד ןלייצרעד םיא ןוא גינעק םוצ קעווַא

 ייז טעוו רע זַא ,טייהרעליטש ןכַאמּפָא ןרילעוואוי עשידיי ייווצ יד

 ...ןלָאצַאב

 יד רעּבָא ,געווסיוא רעטונג ַא ןעוועג עקַאט רשפא טלָאו סָאד

 -עג טשינ קשח ןייק ,טנייש'ס יװ ,ןּבָאה ןרילעוואוי עשידיי ייווצ
 וצ טַאהעג ארומ ןּבָאה ייז לייוו ,ךַאז ַאזַא ףיוא ןיינוצנייא טַאה

 ןכעלגינעק םנופ ןרילעוואוי יד םסלֵא ןעמאנ רעייז רַאפעג ןיא ןלעטש

 ,רָאלק יױװַא ןכַאמ טלָאוװעג טייהנגעלעגנָא עצנַאג יד ןּבָאה ייז ;ףיוה

 זא ,ןגָאז ןענעק טשינ לָאז'מ ןוא ןייר ןּביילּב לָאז ןעמָאנ רעייז זַא

 רעטציהעצ רעד ןוא .לדניווש ַא ןיא טשימרַאפ ןעוועג ןענעז ייז

 ןיא ןעוועג לָאמ עכעלטע ןיא רע ןוא טורעג טשינ טָאה רעמהעּב

 ליױו ,ךיז וצ ןזָאלוצ םיא לָאז ןיגינעק יד ןטעּבעג ץלַא ןוא ףיוה

 /  .ךאז רעקיטכיװ ַא רעייז ןגעו ןדער ריא טימ ףרַאד רע
 ,ןנָאלשרער טנעקעג טשינ ןיגינעק רעד וצ רעּבָא ךיז טָאה רע

 ןיגינעק ידו זַא ,ןבענענרעביא םיא טָאה ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד ןוא

 ,ןסיוו ןָא טשינ טּביױה יז רעּבָא ,טנעיײלעגרעּביא עלעטעצ ןייז טָאה

 ןוא רע זַא ,ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,טימהעד טניימעג טָאה רע סָאװ
 יזלַאה רעטסנעש רעד סָאװ ,ןופרעד ןדירפוצ רעייז ןענעז ףּתוש ןייז

 רעטסנעשי רעד ןופ םוטנגייא סָאד רעטציא זיא טלעוו רעד ןיא דנַאב

 ...טלעוו רעד ןיא ןינינעק

 ?דנַאּבזלַאה ַא רַאֿפ סָאוװ ---

 -ענ טשינ טעמּכ טָאה רע זַא .טלפייווצרַאפ ןעוועג זיא רעמהעּב

 | .םיא וצ טדער ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד סָאװ ,ןרעה טנעק

 -עצ ַא ,טגערפעג רע טָאה --- ?ןיגינעק יד טציא זיא זאוו ---

 ...!ןגילּפְא טשינ סָאד רָאט'מ !ןעז ןיוש יז זומ ךיא --- .רעטלמוט

 *ַאדפיוה יד טָאה --- ןָאנַאירט ןיא טציא זיא ןיגינעק יד ---

 טרָאד ךייא יז טעוװו רשפא ,,ןיהַא וצ טרָאפ --- .טרעפטנעענ עמ

 י | ,ןעמענפיוא

 "ענג ןיא ןענַאטשענ זיא ָאד ,טלפייווצרַאפ ןעוועג זיא רעמהעּב

 "ענניירַא רַאפעג יד ךיוא רָאנ ,טקעגנ עמוס עסיורג ַא רָאנ טשינ רַאפ

 ,ןעמָאנ ןטונ םעד ןרילרַאפ ןוא ?דניווש ַא ןיא ןרעוו וצ טרעטנַאלּפ

 לָאז רע זַא ,םיא וצ ןענַאטשענוצ זיא ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד ןעוו ןוא
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 ּריא רע טָאה ,טפייוו רע סָאװ ,ןטייהלצנייא עלַא יד ןּבענרעביא ריא

 | | ,טלייצרעד ץלַא
 -ענ רע טָאה --- קידלוש טשינ ךַאז ןייק ןיא אד ןיּב ְךיֹא ---

 רעד ןופ ןבירשעגרעטנוא ,ןריּפַאּפ ץלַא ףיוא ּבָאה ךיא --- ,טנאז
 ...ןיגינעק

 -בישעג עצנַאנ יד טרעהעגפיוא טָאה ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד ןעוו
 יד זַא ,לדניווש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ יז טָאה עט
 טָאה יז ןוא ,קידלוש טשינראג ןיא ןענעז ןרילעוואוי עשידיי ייווצ
 ןדערכרוד רעסעּב םעד ןגעוװו ךיז לָאז רע זַא ,ןרעמחהעּב ןטארעג
 ,ןעז ןיוש טעװ רע ןוא ,?יאוטערּב ןָארַאּב ,רעטסינימ-סטַאטש ןטימ
 ,םעד ןנעוו ןָאט ןָאק ןעמ סָאװ

 ןיגינעק רעד טימ זַא --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,קנעד ךיא ---
 .ןדער וצ םעד ןגעוו קיטיונ טשינרָאג זיא ןיילא

 -עק יד טָאה ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד ;עטונ ַא ןעוועג זיא הצע יד
 אזַא וצ טמוק סע ןעוו זַא ,טסואוועג טָאה יז ןוא טנעקעג םונ ןיגיג
 ,טירש ןדעי טימ קיטכיזרָאפ ןייז ףרַאד ןעמ ואוו ,ךַאז עטסנרע
 ןיא רעּבָא טָאה רעמהעּב ,רעטנָאלּפ ןרעסעדג ַא ךָאנ ןכַאמ יז םעוו
 ןוא ןטלַאהַאּב טלָאװעג טשינ ןיגינעק רעד רַאפ ךַאז ןייק לַאפ םעד
 ,ןָאנאירט ןיא ריא וצ קעװַא זיא רֹע

 -ענפיוא טשינ םיא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןָאנאירט ןיא רעּבָא
 ףייוו ,םיא טימ ןדער וצ טאהענ טשינ טייצ ןייק ןַאד טָאה יז .ןעמונ
 טָאה יז --- ךַאז רעקיטכיוו ַא רעייז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא יז
 ,יֿפיוװעס עד רעיּברַאּב על , עסעיּפ רעד ןופ עּבָארּפ טכַאמעג טלַאמעד
 ןוא .עלָאר-ןעיורפ טּפיֹוה יד ןליּפש טפרַאדעג טָאה יז רעכלעוו ןיא
 יי יא ,רעטאעט טימ ךיז טליּפש ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק יד ןעוו
 ערעדנַא ןנעוו ןדער וצ טשינ טייצ ןייק טָאה יז זַא ,ןעמונרַאפ יוזא
 ...ןכַאז

 ןעמוקעג ןאנאירט ןופ זיא טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ,רעטעּפש
 -ענרעביא ריא טָאה ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד ןוא לַאסרעוװ ןייק קירוצ
 םעד םורַא ?דניווש םעד ןגעוו טסואוועג טָאה יז סָאװװ ,ץלַא ןּבעג
 ,עטפעלּפענ ַא יװ ןייטש ןּבילבעג יז זיא ,דנַאבזלַאה םענעטנעמיד
 אד זא ,רָאלק ןייז טנעקעג ריא רַאפ ןיוש טָאה סע שטָאכ רעּבָא
 טשינ רָאט ןעמ סָאװ ,ךַאז רעקיטכיוו ַַא רעייז ןנעוו ךיז טלדנַאה
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 גנובוזרעטנוא ַא ןכַאמ דלַאֹּב עקַאט ןוא רעטעּפש ףיוא ןנייפּפָא
 ,טלייאעג טשינ ץלַא ךָאנ ךיז יז טָאה ,זיא ָאד סָאװ ןעניפענסיוא ןוא

 ַאעט ריא טימ ןעמונרַאפ קרַאטש רעייז ןעוועג ךָאד זיא יז ל?ייוו

 טקישעג יז טָאה רעטעּפש געט עכעלטע טימ טשרע .,,,ליּפש-רעמ

 ,טלייצרעד ץלַא ריא טָאה רילעוואוי רעד ןעוו ןוא ,ןרעמהעּב ןפור

 | .ענעדנוצעגנָא ןַא ןרָאװעג יז זיא
 טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,קעװַא זיא רעמהעּב יו םעדכָאנ ךיילג

 -עזעוועג ריא ןֹוא ?יאוטערּב רעטסינימ-סטאטש םעה ןפור טקישעג

 ,עטכישעג עצנַאג יד טלייצרעד ייז טָאה יז ;דנָאמרעװ רערעל םענ

 זומ יז --- ןגייוושרַאפ טשינ סָאד טעוו יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז ןוא

 ןוא ןטקַאפ עֶלַא טימ טייקבעלטנפע רעד ןיא ןעמוקפיורַא טצוא

 ןשירַאנ ןוא םעניימעג םעד טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןלעטשפיורַא

 סָאװ ןוא זיא רע רעו ןעז ןלָאז עלַא זַא ,טכיל אזַא ןיא ?אנידרַאק

 ,..!זיא רע
 יםיוא סלַאנידרַאק םעד ןעוועג ןענעז ?יאוטערּב ןוא דנַאמרעוװ

 ,ןינינעק רעד טימ טמיטשעגנייא ייז ןּבָאה ,םיאנוש ענעכַארּפשעג

 ןטיפ ןענעכערוצּפָא ךיז טנעמָאמ רעטסקיסַאּפ רעד ןיא טציא זַא

 טָאה יז ;רעייפ ַא יו טנערּבעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ,לַאנידרַאס

 -ַאֹּב ןוא ןעלטימ עטסגנערטש יד ןעמעננָא לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג

 !ךלַאּב עקַאט ץלַא ןסילש

 ,ןשימניירַא ךיז טוואורּפעג טָאה ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד ןעוו

 ירָאפ ןייז וצ רעסעב זיא לַאפ ַאזַא ןיא זַא ,גנוניימ יַא קידנקירדסיוש

 ,ןקיטשרעד וצ עטכישעג עצנַאג יד ױזַא יו נעװ ַא ןכוז ןוא קיטכיז

 | .ןגייווש ןסייהעגנ ריא טענַאוטנַא ירַאמ טָאר

 זומ ןעמ -- .טכָאקעג ךיז יז טָאה -- !שינעעזנייא ןייק ---

 ןיֹוזַא ןענרעלנָא רעלדניווש עטּפָאכ עצנַאנ יד ןוא ?ַאנידרַאק םעד

 ,ןשטנעמ רַאפ תונמחר ןייק .ןעקנעדעג וצ ןּבָאה סָאד ןלָאז ייז זַא

 םעניימעג ַא ןיא ןיגינעק ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןיירַא ןּפעֿפש עכלעוו
 ּו !לדניווש

 םעד טָאה ןעמ .טלמוטענ סע ךיז טָאה דנַאנַאכָאנ געט עכעלטע
 יּפִא טָאה רע ןעוו ,לָאמנייא ןוא .םעד ןיא טּפעלשעגניירַא ךיוא גינעק

 ַא ןּבעגעג ךיז רע טָאה ,ןרָאטסינימ ענייז טימ גנוציז ַא ןטלַאהעג
 ,לַאנידרַאק םעד ןריטסערַא וצ לעפַאב ַא ןּבענסױרַא טעוו רע זַא ,גָאז
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 םנעקעג טשינ ןרעיוא ענעגייא ערעייז ןּבָאה ןרָאטסינימ יד

 .ןביולנ

 !?לַאנידרַאק םעד ןריטפערַא ---

 !לַאנידרַאק םעד ןריטסערַא ,ָאי ---

 וצ ַא ןכַאמ טעוװ סָאד זַא ,תונעט יד ןפלאהעג טשינ ןּבָאה סע

 יר ןרעדורעצ קרַאטש טעװ ןוא דנַאל ןצנַאנ ןרעּביא ?מוט ןסיורג

 לַאנידהַאק רעד עכלעוו טימ ,ןזיירק עשיטַארקָאטסירַא עכיוה רָאנ

 קראטש רעייז ןעוועג לָאמ סָאד זיא גינעק רעד ,ןָא ךיז רעק ןַאהָאר'ד

 לַאנידרַאק ןטימ זומ ןעמ זַא ,ןסָאלשַאּב טָאה רע ;טנשקעעגנייא

 ,-ַאפרער רַאנ טשינ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,גנערטש רעייז ןייז רעטציא

 "רעד ךיוא רָאנ ,טדערענסיױרַא םיא ןופ טָאה טכוזרעפייא יד סָאװ

 ריא טָאה רע ןוא טרעדָאפעג םיא ןופ סָאד טָאה ּבייוו יד סָאװ ,רַאפ

 .ןגָאזּפָא טנעקעג טשינ

 "וקרָאפ טפרַאדעג ףיוה ןיא טָאה ,1798 ,טסוגיױא ןט-18 םעד

 ןעמוקעג לַאנידרַאק רעד זיא ,גנוטלַאהרעטנוא ענדַארַאּפ ַא ןעמ

 -נָא רע זיא ןעמוקעג ןוא ,עינַאמערעצ עזעינילער יד ןעווַארּפ ןיהַא

 "עג ַאזַא רַאפ ךיז טסַאּפ סע יװ ,עמרָאפ רעצנַאג רעה ןיא ןָאטעג

 ,טייהננעל

 ענעעזעגנָא ךס ַא ןעוועג ןַאד ןענעז ףיוח םורָא ןוא ףיוה ןיא

 םעד ןעז ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עקירעגזינ טַאלג ןוא טסעג

 טסעג עלַא .גנוטלַאהרעטנוא רענדַארַאּפ רעד ףיוא ץנַאלג ןכבעלגינעק

 -וקעגנָא זיא רע ןעוו ,דובּכ סיורג ןּבעגענּפָא לַאנידרַאק םעד ןּבָאה

 טנייה ָאד םיא טייטש סע סָאװ טסואוועג טשינ ךָאנ ןּבָאה ייז .ןעמ

 ...ךָאֿב

 ,רעמיצ ןיא גינעק םוצ טריפעגניירַא לַאנידרַאק םעד טָאה ןעמ

 .ךיוא ןיגינעק יר ןעוועג זיא ןטרָאד ןוא

 "עג ןעמ טָאה סָאד .ענעגיוצעגנָא ןַא ןעוועג זיא גנומיטש יד

 .טונימ רעטשרע רעד ןופ ךיילנ טליפ

 יידרַאק םוצ טעדנעװעג ךיז גינעק רעד טָאה --- ,רימ גָאז ---

 ?דנַאבזלַאה םענעטנעמיד ַא טפיוקעג ןרעמהעב ייּב וטסָאה -- ,לַאנ

 .טרעפטנעעג לָאנידרַאק רעד טָאה --- ,ָאי --

 ?םיא טימ ןָאטעג וטסָאה סָאװ ןוא ---
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 ירעּביא דנַאבזלַאה םעד טָאה ןעמ זַא ,טקנעדענ ּבָאה ךיא ---

 | .ןיגינעק רעד ןּבעגעג

 ?ןפיוק ןסייהעג סָאד ריד טָאה רעוו ---

 רעד טָאה -- ,ַאולַאװיטָאמַאלעד ןעמָאנ ןטימ עמַאד ַא --
 "עק רעד ןופ ווירב ַא טכארבעג רימ טָאה יז---.טרעפטנעעג ?ָאטידרַאק

 דובּכ רימ טפַאשרַאפ טעטסעיַאמ ריא זַא ,טקנעדענ ךיא ּבָאה ,ןיגינ

 .ךַאז ַאזַא ריא רַאפ ןָאט וצ ןּבילקענסיױא ךימ טָאה יז סָאװ ,טימרעד

 םוצ ךיז קידנדנעוװו .ןיגינעק יד טשימעגניירַא ךיז טָאה ָאד

 :טנָאזעג סעּכ טימ יז טָאה ,לאנידרַאק

 אסוד זַא ,ךַאז אזַא ןלַאפנייא טנעקענ ךייא טָאה יו רעּבָא ---

 טכַא עטצעל יד רַאפ ּבָאה ךיא ןעמעוו וצ ,ןשטנעמ אזא וצ ,ךייא וצ

 טימ ןדנעוו ךיז ךיא לָאז ,טדערעגסיױרַא טשינ טרָאװ ןייא ןייק רָאי

 ?יורפ אזא ךרוד ךָאנ וצרעד ןוא ,השקב ַאזַא

 טָאה סע ןוא טרעטיצעג .סיפ ןוא טנעה ןּבָאה לַאנידרַאק םייּב

 .ןָאצ א ןָא ןָאצ ַא טפאלקעג םיא

 עז טציא טשרע זַא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,וצ ּבינ ךיא --

 רעד ןָאט וצ שטנואוו ןיימ .טרַאנענּפָא ךימ טָאה ןעמ זַא ,ןייא ךיא |

 ,דייל רימ טוט סע .ןגיוא יד טדנעלברַאפ רימ טָאה הבוט א ןינינעק

 ...ןלָאצַאב ךיא לעװ דנַאבזלאה םענעטנעמיד ןרַאפ ןוא

 ַא ענעשעק רעה ןופ ןעמונעגסױרַא רע טָאה ,סָאד קידנגָאז

 סָאוװ ,ווירּב ַא ןעוועג זיא סָאד .גינעק םעד ןזיוועג םיא ןוא ווירּב

 ןגעוו טָאמַאלעד ןיפערג רעד וצ ןּבירשעג ןּבָאה לָאז טענַאוטנַא ירַאמ

 -עוואוי עשידיי ייווצ יד ייּב ריא רַאֿפ לָאז ?אנידחאק רעד זַא ,םעד

 .דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעד ןפיוק ןריל

 םעד ןיא טקוקענגניא טונ ךיז טָאה רעטנצכעז רעד פיאול

 :לַאנידרַאק םוצ טנָאזעג רע טָאה םעדכָאנ ןוא ,ווירּב

 ינוא רעד ןוא ןיגינעק יד ןּבירשעג טשינ טָאה ווירב םעד ---

 ידַאמ,, ןּבירשעגרעטנוא זיא ָאד .רעריא טשינ ךיוא זיא טפירשרעט

 -ַָאר רעד ןופ ץנירּפ א ןיילַא ,וד ןוא ,''ךיירקנַארפ ןופ ,טענַאוטנַא

 ךיז טּביירש ןינינעק יד זַא ,ןסיוו טפרַאדעג טסָאה ,עילימַאפ-ןַאה

 רָאנ ,''ךיירקנארפ ןופ ,טענַאוטנַא ירַאמ,, רעטנוא טשינ לָאמנייק

 | ."טענַאוטנַא ירַאמ , זיולּב
 רע .םינּפ ןיא ןרילָאק יד ןטיּבענ ךיז ןּבָאה לָאנידרַאק םייּב
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 ,ןעײרדסױרַא ַאד ךיז לָאז רע ױזַא יו טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה

 :טרעזייּבעג קרַאטש םיא ףיוא ךיז טָאה גינעק רעד ןוא

 יעג גינעק רעד טָאה --- ,סָאד זיא רימ םענעגנַא טשינ יוװ ---

 ךיא ןוא .קידלוש טסיּב וד זַא ,סולש םוצ ןעמוק ךיא זומ --- ,טגָאז

 !ןטייהלצנייא עלַא ןלייצרעד רימ טסלָאז וד זַא ,רעדָאּפ

 לַאנידרַאק רעד טָאה --- ,רעווש רעייז רעּבָא סָאד זיא רימ ---

 ןדער טשינ ןעק ךיא ןוא זעוורענ רעייז טציא ןיּב ךיא --- .טגָאזעג

 | .ןסַאלעג

 ןָא סָאד ּבירש ןוא רעמיצ ןטייווצ א ןיא ןייײרַא יינ ןַאד ---

 | .ריּפַאּפ ףיוא
 רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא טָאה רע .טנלָאפעג טָאה לַאנידרַאק רעד

 טָאה רע זַא ,טשימעצ ױזַא ןעוועג זיא רע רעּבָא ,ןּביירש טוואורּפעג

 יד ;ריּפַאּפ ףיוא וליפַא ןקירדוצסיוא ךיז יױזַא יו טסואוועג טשינ

 םיא ייּב טָאה טנַאה יד ,טעּברַאעג טשינ םיא ייּב ןּבָאה ןעקנַאדעג

 גינעק םעד ןגָארטעננײרַא רעטעּפש טָאה רע ןעוו ןוא ,טרעטיצעג

 -רעּביא סע ןעוועג ךעלנעממוא זיא ,ןּבירשעגנָא טָאה רע סָאװ סָאד

 ...ןענעיילוצ

 רעּבָא --- ,טגָאזעג גינעק רעד טָאה --- ,דייל רימ טוט סע ---

 ןייגסױרַא טשינ ףיוה ןופ ןיוש וטסעוו טנייה זַא ,ןנָאז ריד זומ ךיא

 יסערַא וצ ךיד לעפַאּב ַא ןּבעגסױרַא לעװ ךיא ;שטנעמ רעיירפ ןייק

 ...ןריט

 ,ךלַאק יװ סַאלּב ןרָאװעג םינּפ סָאד זיא לַאנידרַאק םייּב

 טימ דיילטימ טָאה---,ןגירשעגסיוא רע טָאה---,טעטסעיַאמ ---

 ןיימ ןיא ןָאטעננָא ןיּב ךיא ןעוו ,ןריטסערַא טשינ ךימ טזָאל ;רימ

 !ןגיוא יד ןיא ןשטנעמ ליפ ױזַא רַאפ ןוא ?טנַאמ ןשילַאנידרַאק

 יידרַאק םעד ןריטסערַא וצ קיטיונ ןעוועג טשינ עקַאט זיא סע

 ידרַאק ןייז ןיא ןָאטעננָא זיא רע ןעוו ,טנעמָאמ ַאזַא ןיא אקוד לָאנ

 דלַאּב טָא זַא ,ךיז ןטכיר ףיוה ןיא עֶלַא ןעוו ןוא ?טנַאמ ןשילַאנ

 עזעיגילער עכעלרעייפ ַא ןעווַארּפ ,עכריק רעד ןופ ּפָאק רעד ,רע טעוו

 ןעוועג טשינ ךָאד רע טלָאװ ,ןעמעלַא ךָאנ ,ףיוה ןיא עינָאמערעצ

 רַאפ ןלעטשסיורַא םיא ןוא ןריטסערַא ָאי ןיוש ּביוא ןוא ,ןפָאלטנַא

 טָאה ,טייקנסַאלעגסיױא ןוא טײקשירַאנ רעצנַאג ןייז ןייא טפעוו רעד

 -ערעצ עזעיגילער עכע?רעייפ יד יוװ ,םעדכָאנ ןָאט טנעקעג סָאד ןעמ
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 ןייז ןיוש טעװו לַאנידרַאק רעד ןוא טקידנעעג ןייז ןיוש טעוװ עינַאמ
 ,םייה רעד ןיא

 םעד לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג אקוה טָאה םענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא
 ןעמעשרַאפ ךיוא םיא לָאז ןעמ רָאנ ,ןפָארטשַאּב רָאנ טשינ לַאנידחַאק
 | .ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאֿפ ףיוה ןיא

 טהנעטענסיוא ךיז טָאה גינעק רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןווא
 ףיוה םורַא ןוא ףיוה ןיא םלוע רעסיורג רעד טָאה ,לַאנידרַאק ןטימ
 טשינ טָאה רענייק ;דלודעג םעד ןרילרַאפ וצ ןּביוהעגנָא טאהעג ןיוש
 סָאװרַאפ ;ננַאל ױזַא ךיז טמַאז ןעמ סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ טנעקעג
 ױזַא ןוא .דַארַאּפ ןלַאינָאמערעצ םעד ןָא טשינ ןיֹוׁש טּביױה ןעיכ
 רעמיצ סגינעק ןופ ןריט יד זיּב טרַאװעג ןֹוא טרַאװעג ןעמ טָאה
 אל ַא ,לַאנידרַאק רעד ןוא ,ןפע ןַא ןּבעגעג לָאמַא טימ ךיז ןּבַאה
 ,רעטשרע רעד סיורַא זיא ,רענעקַארשעצ ַא ,רעכ

 -ערּב רעטסינימחסטַאטש רעד ןעמוקעגסיױרַא ןיא םיא ךָאנ ךלַאב
 טָאה ,ןּביוהעגנָא ךיז טָאה עיסעצַארּפ יד רעדייא ךָאנ ןוא ,?יאוט
 ןופ ןַאטיּפַאק םוצ ?וק ןפיוא ןנירשעגסיוא רעטסינימ-סטאטש רעד
 ;ךאוו-ּבייל רעד

 !לַאנידרַאק םעד ריטסערא --- גינעק ןופ לעפַאּב ןפיוא ---
 -יוהעג ערעדנַא עלַא יד ןוא ןעמַאד-ףיוה יד ןוא טייל-ףיוה יד

 גנוטלַאהרעטנוא רענדַארַאּפ רעסיורג רעד וצ ןענעז סָאװ ,טייל עגעּב
 טנעקענג טשינ ןרעיוא ןוא ןניוא ענעגייא ערעייז ןּבָאה ,ןעמווקעג
 סָאװ ךָאנ ןוא !לַאנידראק ַא ןריטסערַא םעּפע טייקיני ולק ַא .ןביולג
 -ןַאהָאר .רעשיטַארקַאטסירַא רעד ןופ ץגירּפ א --- לַאנידרַאק א רַאפ
 -םיונוצ ךיז ןענעז סע ואוו ,ץַאלַאּפ סגינעק ןיא ?ואוו ןוא !עילימַאפ
 !ןשטנעמ ליפ ױזַא ןעמוקעג

 ךָאנ ,שרעדנַא טשינ זיא סע זַא ,טניימעג גנַאּפנָא ןופ טָאה ןעמ
 טסייוו ןוא רוּכש יאדוא זיא ?ליאוטערּב רעטסינימ-סטַאטש רעד
 ןופ ןעגנורדעג סָאד ןּבָאה ייז ,זיא רע טלעוו ַא רַאפ סָאוו ףיוא טשינ
 ןוא רע ,טיור רעייז ןעוועג םינּפ סָאד זיא ןליאוטערּב ייּב סָאװ ,םעד
 .רעטכינ אקוד רָאנ ,רוּכש ןעוועג טשינ רעּבָא

 '-סיוא ןעוועג ןענעז סָאוװ ,ןשטנעמ ןעייר עננַאל ייווצ יד ןשיווצ
 'וד ןאוו ,גנאגכרוד ןצנַאג ןרעּביא ןוא ּפערט יד ףיוא טלעטשעג
 'ןַאהָאר'ד לָאנידהַאק רעד זיא ,ןרישרַאמ טפרַאדעג טָאה עיסעצָארּפ
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 -ַאק רעד םיא טָאה טריפעג ןוא ,ּפָאק םענעניוּבעג ַא טימ ןעננַאגעג

 יענ קרַאטש רעייז טליפעג ךיז טָאה רע .ךאוו-בייל רעד ןופ ןַאטיּפ

 רע ןעוו ןוא ,ןריולרַאפ ןצנַאגניא טשינ ךיז רע טָאה ךָאד רעּבָא ,ןלַאפ

 היוא םיא רע טָאה ,רענידַאּב ַא םענייז ןעזרעד ןעייד יד ןיא טָאה

 לָאז ןעמ ןַא ,ראטערקעס ןייז וצ עלעטעצ ַא ןּבעגרעביא ?ענש

 טָאה טָאמַאלעד ןיפערג יד סָאװ ,ווירּב עלַא יד ןענערּברַאפ ךיילג

 ...ןיגינעק רעד ןופ טשרמולּכ ןבענענרעּביא םיא

 רעטעּפש ךיז ןעמ טָאה ,ןָאט טנעקעג סָאד טָאה רע יױוזַא יו

 ירַאק רעד :ךַאפנייא ץנַאג ןעגנאנעגוצ רעּבָא זיא סע ,טרעדנואוועג

 לָאז רע ,השקּב ַא טימ טעדנעוועג ןַאטיּפַאק םוצ ךיז טָאה לָאניד

 ףיוא טשינ םיא וצ רע טָאה טדערענ ןוא ,טפיטשיילב ַא ןּבעג םיא

 טלמוטעצ ןעוועג זיא ןַאטיּפַאק רעד .שטייד ףיוא רָאנ ,שיזיוצנַארפ

 ,לַאנידחַאק ַא טריטסערַא טָאה ןעמ סָאװ ,גנוריסַאּפ רעצנַאג רעד ןופ

 םיא טָאה ןוא ןגָאזּפָא טנעקעג טשינ ןטריטסערַא םעד טָאה רע ןוא

 וצ ןּבעגעגנייא ךיז טָאה םעד קנַאד א ןוא ,טפיטשיילּב ַא ןּבעגעג
 יז ןעמוקעג ןיא יײצילַאּפ יד רעדייא ךָאנ ווירּב יד ןענערבראפ

 .ןּפַאכרַאפ
 רעטמירַאּב רעד ןיא טצעזעגניירַא לָאנידרַאק םעד טָאה ןעמ

 ַא ןּביֹוהעגנֶא ךיז טָאה םעדכָאנ טשרע ןוא ,שינעגנעפעג-ליטסַאּב

 ןיא דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד ןטימ עטכישעג יד --- ?מוט רעצנַאג

 ךיוא רָאנ ,ךיירקנַארפ ןיא רָאנ טשינ עיצַאסנעס עטסערג יד ןעוועג
 ןוא טדערעג םוטעמוא םעד ןנעוו טָאה ןעמ ;רעדנעל ערעדנַא ןיא

 זַא ,טּביולגעג ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעווענ ןענעז סע ןוא ,ןּבירשעג

 ,טגָאזעג טָאה ןעמ ןוא ,קידלושמוא ןצנַאנניא טשינ ָאד זיא ןיגינעק יר

 ,דנַאּבזלַאה םעד ןפיוק ןסייהעג ָאי עקַאט טָאה יז זַא ,ןייז ןעק סע זַא

 ליוו יז לייוו ,סָאד יז טנקייל טציא רָאנ ,ןנירקעג ָאי םיא טָאה יז זַא

 .לַאדנַאקס ןסואימ ַא ןופ ןעיירדסיורא ךיז

 יסערַא טָאה ןעמ ןעוו ,עיצַאסנעפ יד ןרָאװעג זיא רעסערג ךָאנ

 ,וָאטער םרַאדנַאשז םענעזעוועג םעד ןוא טָאמַאלעח ןיפערנ יד טריט

 ןַאמ ריא ךיוא .גנורעוושרַאפ רעד ןיא ריא טימ ןעוועג זיא רעכלעוו

 ןיא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רע רעּבָא ,ןריטסערַא טלָאוװעג ןעמ טָאה
 רע סָאװ ,טלעג םעד ןופ טייקכייר ןיא טּבעלעג טָאה ןוא ןָאדנַאל

 יד .דנַאּבזלַאה םנופ ןטנעמיד עקיצנייא יד רַאפ ןגידקעגסיױרַא טָאה
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 -ערג ןוא רעסערג ץלא ןסקַאוװעצ לָאמַא סָאװ ךיז טָאה עיצאסנעס

 פריימ-ןסַאג סָאד טריטסערַא ךיוא רעטעּפש טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,רעס

 -עג ךיז ןוא ןיגינעק רעד רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,אווילַא

 טָאה ,ןטרָאג ןיא טכַאנ רערעטסניפ ַא ןיא לָאנידרַאק ןטימ ןפָארט

 טָאה ןרָאוװטוּב יד ףיוא ןוא ,ןכַאפ וצ סָאװ ןופ טָאהעג זירַאּפ ץנַאג

 טסאפרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,רעדיל טימ ךעלטעלּב טלייטעג ןיוש ןעמי

 ...םעד ןנעוו

 ןיא רָאנ טשינ ,לַאנידרַאק רעד ןעוועג זיא גָאט ןופ רלעה רעד

 ַא ָאד ןיא רע זַא ,ןטלַאהעג ןעמ טָאה ןזיירק עשיטַארקַאטסירַא יד

 ןעמ טָאה ךיירקנַארפ ןופ גנורעקלעפַאּב רעד ייּב ךיוא רָאנ ,ןּברק

 סָאוו ,רַאפרעד ןעוועג טשינ זיא סָאד ןוא ,טריזיטַאּפמיפ םיא טימ

 -ינעק יד טָאה ןעמ סָאװ ,ראפרעד רָאנ ,טאהעג ביל םיא טָאה ןעמ

 ...טאהעג טנייפ ןינ

 . ןטערטוצסיורַא טייהנגעלעג רעד ןֹופ ןדירפוצ ןעוועג ןענעז עלַא

 ערעייז ,רעדירב םסנינעק םעד ןליפַא .טענַאוטנַא ירַאמ ןנעק ןפָא

 לאנידרַאק ןטימ ןטלאהענ ןּבָאה ,סעטנאט ענייז ךיוא ןוא ןעיורמ

 .טענַאוטנַא ירַאמ ןגעק טנעקעג רָאנ ןּבָאה יז סָאװ ,ץלא ןָאטעג ןוא

 | ,ריא ןגעק ןעוועג ןענעז עֶלַא

 ןעמָאנ ריא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןענעז עלַא

 טָאה םוטעמוא ןוא ,לַאדנַאקס ןסואימ ַאזַא ןיא טרעטנַאלּפעגניירַא

 טָאה םוטעמוא ,ןפרָאװענטײירַא טרָאװ טונ ַא לַאנידרַאק ןרַאפ ןעמ

 "מיס ןקירדוצסיוא ידּכ ןוא ,רעריטרַאמ ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןעמ

 ;עיורפ יד ןּבָאה ,ןטייקיניילק ןיא וליפַא ,ץלַא ןיא םיא וצ עיטַאּב

 סָאד ןוא ,ךעלעטיה עשילַאנידרַאק ןגָארט וצ ןּבױהעגנָא זירַאּפ ןופ

 .ואוו ןוא ןעגנַאנעג זיא ןעמ ואוו זַא ,עדָאמ רעד ןיא ןיירַא יױזַא זיא

 ..ןעזעג ךעלעטיה עכלעזַא ןעמ טָאה ןענאטשעג זיא ןעמ

 רו ןלָאז סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ןָאט --- ןעוועג ָאד זיא רקיע רעד

 - ,.,ןיגינעק רעד ןָאט
 .טסאהעגנ יז טָאה ןעמ .טַאהעג טנייפ יז טָאה ןעמ לייוו

 -טּפיוה רעד שטָאכ ,טנעקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה קירוצ ןּפַאכ

 ; רָאנ זיא סע סָאװ ,ץלַא ןָאט ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רעטסינימ

 ,טהנעטענ טָאה ןינינעק יד ,ןקיטשרעד וצ ןינע ןצנַאנ םעד ךעלנעמ

 סָאװ ,ןעז ןלָאז עֶלַא זַא ,רָאלק ױזַא ןעגנערּבסױרַא ץלַא זומ ןעמ זַא
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 רעכירעד זיא סע ןוא ,זיא לַאנידרַאק רעד שטנעמ רעניימעג ַא רַאפ

 יזַאּפ רעזירַאּפ ןרַאפ טּפשמ ַא וצ ןלעטש םיא לָאז ןעמ זַא ,ןּבילּבעג

 | | .טנעמַאל

 ןייק ןעוועג טשינ ךיוא ןענעז טנעמַאלרַאּפ ןיא רעטכיר יד

 ,טאהעג טנייפ ךיוא יז ןּבָאה ייז ;ןיגינעק רעד ןופ טניירפ עסיורג

 -לעזעג יד ןענַאטשרַאֿפ ןוא טסואוועג טונ ייז ןּבָאה םעד ץוח ןוא

 טנעקעג ךיילנ טָאה ןעמ ןוא ,טייצ רענעי ןופ גנוניימ עכעלטּפַאש

 יד ןופ רענייק .ןעננערּבסױרַא ןלעוו ייז לייטרוא ןַא רַאפ סָאװ ןסיוו

 ,סורדנייא םעד רעדָא ,ליפעג םעד ןּבָאה טנעסעג טשינ טָאה רעטכיר

 +עדָא ,שירַאנ זיא סָאװ ,ןשטנעמ ןטנָאלקעגנַא ןַא ָאד טּפשמ רע זַא

 אד זַא ,טליפעג עֶלַא ןּבָאה ייז ;ןּברָאדרַאפ רעדָא ,שיטייל ,נולק

 רעד .ךרוד ןוא ךרוד טליופעצ זיא סָאװ ,גנונדרָא ןַא ייז ןטּפשמ

 -רַאֿפ וצ ?טימ ַא זיולּב ןעוועג ייז ייּב זיא לַאנידרַאק םנופ סעצַארּפ

 ירָאפ ךיז טימ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ עכלעוו ,גנונעדרָא יד ןטּפשימ

 .טלעטשעג

 שטנואוו רעד טָא .קלָאפ םנופ שטנואווו רעד ןעוועג זיא סָאד

 .טליפעג סָאד ןּבָאה עלַא ןוא ןנָארטעגמורַא טפול רעד ןיא ךיז טָאה

 ןופ גָאזנָא רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ ןוא

 ,רעטעּפש ןכַארבעגסיױא טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעד

 רעמ ץילַא ,סעצָארּפ ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא סע רעטנענ סָאװ

 םרוטש םעד טָאה ןעמ .טלמוטעג ןוא טכָאקעג זירַאּפ ןיא סע ךיז טָאה

 רעדנַא ןַא ןיא לָאמ עֶלַא טָאה רע ןוא ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ
 -ָארּפ רעד ןּביוהעגנָא ךיז טָאה סע רעדייא ךָאנ ,ןכָארּבעגסױא לקניוו

 -ער יד ןופ סעיּפָאק טײרּפשרַאפ ןסַאג יד ןיא ןיוש ןעמ טָאה ,סעצ

 טבירעג ןיא ןטלַאח ןלעוו רעקידייטרַאֿפ סלַאנידרַאק םעד סָאוו ,סעד

 ןעמ טָאה סעיּפָאק רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןיא ;טנעמַאלרַאּפ ןֹופ

 ןעמ ,טנעה יד ןופ טּפַאכעג ייז טָאה ןעמ ,טלייטעצ סעדער ענעי

 רעד ןיא טנעיילעג ייז טָאה ןעמ ,ןניוא יד טימ ןעגנולשעג ייז טָאה

 ןיא סערַאסַאּבמַא עשידנעלסיוא יד ןיא ןוא ,לוק ןפיוא ןוא ?יטש

 ךָאדַאסַאּבמַא רעדעי ןוא סנפיוה יד ןיא טכַאלעג ןעמ טָאה זירַאּפ

 ןוא רעדיל ,ךעלטעלּב טימ קעּפ עצנַאג דנַאל ןייז ןיא טקישעג טָאה

 ןיגינעק רעד ןגעק טיײרּפשרַאפ טָאה ןעמ סָאוװ ,סעיצַאמַאלקָארּפ

 ,,,ךיירקנַארפ ןופ
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 ןּביױהעגנָא ,ךעלדנע ,ךיז טָאה ,1786 ראי ןופ ,יַאמ ןט-31 םער

 ,טקוקענסיורַא גטַאל ױזַא ןּבָאה עֶלַא ןכלעוו ףיוא ,סעצָארּפ רעד

 ןיוש ןענעז טכירעג ןופ ןריט יד טנפעעג טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ןוא

 רָאנ טשינ .ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילטנעצ ןענַאטשעג ןסיורד ןיא

 ןופ ןשטנעמ ךיוא רָאנ ,ןעוועג טרָאד ןענעז רעניואוונייא רעזירַאּפ

 לייו ,ןעמוקענ סעצָארּפ םֹוצ ןעמ זיא םוטעמוא ןופ ;טעטש ערעדנַא

 טּפשמ סָאד זַא ,ןטכַארט וצ ןלַאפעננייא טשינרָאנ םענייק זיא סע

 סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןוא טליפעג ןּבָאה עֶלַא ;לַאנידרַאק םעד ןעמ

 ...עיטסַאניד עשינָאּברוּב יד ןעמ טּפשימ

 -רוא םעד ןּבענסיױרַא טפרַאדעג ןבָאה רעטכיר קיצכעז ןֹוא ריפ

 וצ ךיז ןבָאה ,טכירעג ןיא ןיירַא ןענעז ייז רעדייא ךָאנ ןוא ,לייט
 ןיא םלוע ןסיורג םעד ןופ תולוק יד ןנָארטרעד ןיוש ןרעיוא ערעייז |

 רעד טימ ךיז טליּפש סָאוו ,ןינינעקפ רעד ןגעק תולוק --- ןסיורד

 ,דנַאל סָאד טמעשראֿפ ןוא הכולמ

 ןיא ןענאטשעג ןענעז ,גנַאגניירַא םייּב ,לַאזטכירעג ןיא ןוא

 -אפ-ןאהַאר רענעביוהעג רעד ןופ ןטַארקַאטסירַא ךס ַא ןעייר ייווצ

 -רעיורט ןיא ,ןצהַאװש ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג עלַא ןענעז ייז ;עילימ

 עֶלַא יד ןּבָאה ,ןעגנַאגעגייּברַאפ ןענעז רעטכיר יד ןעוו ןוא ,רעדיילק

 ייז ןופ רענייא ןייק ןוא ּפעק יד ןניוּבעגנָא ןצרַאװש ןיא ןשטנעמ

 טָאה םסרעייז ןגייווש סָאד ןוא ,טדערעגסיױרַא טשינ טרָאוװ ןייק טָאה

 ...רעטרעוו יוז רעמ ךס ַא טדערענ רעטכיר יד זצ

 ןעגנערּבסיורא טוואורּפעג דצ םגינעק םעד טָאה סעצָארּפ ןפיוא
 ןעמ יצ ,םעד ןנעוו זיולּב טשינ ךיז טלדנַאה ָאד זא ,טקנוּפ םעד

 -ענ ייז ןּבָאה ,רקיע רעד ;ןיינ יצ טרַאנעגּפָא לַאנידרַאק םעד טָאה
 טצרַאװשרַאפ טָאה ,ןַאהָאר'ד לָאנידרַאק רעד ,רע סָאװ ,ָאד זיא ,טנָאז
 ןָאק יז זַא ,קידנּביולג ,ןיגינעק רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ םינּפ סָאד

 ןפערט ךיז ןוא ךעלווירּב-סעּביל םיא וצ ןּביירש יוװ ךַאז ַאזַא ןָאט

 ...ןטרָאג יא ןיא טכַאנייּב טעּפש םיא טימ

 . םיא ןעמ לָאז רַאפרעד ןוא ,םיא ןגעק עגַאלק יד ןייז לָאז סָאד

 - .ןטּפשמ

 ;ּפעק יד ןעיירדרַאפ טזָאלעג טשינ ךיז ןּנָאה רעטכיר יד רעּבָא

211 



 ָאד ייז טייג םייז עשיטילָאּפ יד זַא ,לעטשנָא .םעד טכַאמענ ןּבָאה ייז

 ןּבָאה ,העש ןצכעז ןטַארַאּב ךיז ןּבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא ,ןָא טשינ

 ןצנַאגניא אד זיא לַאנידרַאק רעד זַא ,לייטרוא םעד ןּבענעגסױרַא ייז

 ...קידלוש טשינ

 .טיירפַאּב םיא ןּבָאה ייז

 ,ןכָארטשעגרעטנוא שוריפּב ייז ןּצָאה ?ייטרוא םעד ןיא ןוא

 .''קעלפ ןייק ןַארַאפ טשינ רעטקַארַאכ ןייז ףיוא זיא סע,, זַא

 -קנַארפ ןופ ןינינעק יד ָאד זיא קידלוש זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד

 ,טענַאוטנַא ירַאמ --- ךייר
 | !טלאוװעג עלַא ןּבָאה סָאד ןוא

 ןצנַאג ןרעּביא .טקוקעגסױרַא עלַא ןּבָאה לייטרוא ַאֹזַא ףיוא

 ןעמ .דיירפ סיורג טימ ןעמונעגפיוא ?ייטרוא םעד ןעמ טָאה דנַאל

 -עג ךיז טָאה ךעלדנע סָאוװ ,ןופרעד ןעוועג ןדירפוצ קרַאטש זיא

 ןפֶא ןוא יירפ טייקכעלנעמ ַא ןבעגעג טָאה סָאװ ,טייהנגעלעג ַא טכַאמ

 עצנַאג סָאד טריפ עכלעוו ,ןיגינעק רעד וצ סָאה םעד ןקירדוצסיוא
 ,טנורנּפָא םוצ דנַאל

 -ערעצעגנ רעקינייו ךיז ןעמ טָאה עטנַאלקעגנָא ערעדנַא יד טימ

 .,,וָאטער םרַאדנַאשז םענעזעוועג םעד ,לַאנידרַאק ןטימ יו ,טעינָאמ

 .ןעמ טָאה ,טפירשטנַאה סניגינעק רעד טכַאמעגכָאנ טָאה רעכלעוו

 רעפערט םעד ;ןּבעל עצנַאג סָאד שינעננעפענ ןיא ןציז וצ טּפשמרַאפ

 לדיימ-ןסַאג יד ;ךיירקנַארפ ןופ טקישעגסיױרַא ןעמ טָאה ָארטסָאילאק

 ןעמ טָאה ,ןיגינעק רעד רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,אווילֶא

 ןופ ןיִרעריפנָא יד ,טָאמַאלעד ןיפערגנ יד ןוא ,טיירפַאב ןצנַאגניא

 סָאװ ,טימחעד טמָארטשַאּב ןעמ טָאה ,גנורעוושרַאפ רעצנַאנ רעד

 ,בַאטשכוּב ַא ּבייל ןפיוא טנערבעגסיוא ךעלטנפע ריא טָאה ןעמ

 ןעמ טָאה וצרעד ןוא ,ןירעלדניווש סלַא טלּפמעטשעג יז טָאה סָאװ

 .ןּבעל ןצנַאג ןפיוא שינעננעפעג ןיא טצעזעגניירַא ךָאנ יז

  םעד טנערבענסיױא טָאמַאלעד ןיפערג רעד טָאה ןעמ ןעוו
 ןוא ןעיירשעג ןוא ןדסַאוװעג טכַאמעג יז טָאה ,ּבייל ןפיוא בַאטשכוּב

 רַאפרעד ןוא ,ןקוק וצ קערש א ןעוועג זיא סע זַא ,ןפרָאוװעג ױזַא ךיז

 ןפיוא טשַײנ ּבַאטשכוּב ןכעלדנעש םעד טנערּבעגסיױא ריא ןעמ טָאה

 ףָאנ ,ףָארטש אזא ייּב ןָאט ךעלנייוועג סָאד טנעלפ ןעמ יװ ,?סקַא
 ,טסורּב רעד ףיוא
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 רעד ןופ בייפ ןפיוא ןכייצ ןכעלדנעש םעד ןענערבסיוא סָאד
 ,ריא רַאפ עיטאפמיס ןפַאשעג ןזיירק ךס ַא ןיא טָאה רעטּפשמרַאפ
 -עג ןעמ טָאה ,שינעננעפעג ןיא טרַאּפשרַאֿפ יז טָאה ןעמ ןעוו ןוא
 ייברעד עטסקידריווקרעמ סָאד ןוא ,ריא רַאפ טלעג ןּביילק ןעמונ
 ףענַאעלרַא םנופ בייוו סָאד יו ערעדנַא ןייק טשינ סָאוװו ,ןעוועג זיא
 -ימַאפ רעכעלנינעק רעד טימ טחעקעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,ץנירּפ
 רַאפ טלעג ןעלמַאז ןּביוהעגנָא טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג זיא ,עיל
 ...ןזיירק עשיטַאהקָאטסירַא יד ןשיווצ טָאמַאלעד ןיפערג רעד

 -סנעפ עכיוה רָאג יד ןיא ןוליפַא זַא ,ןזיוואב טָאה ןײלַא סָאד

 רעד רַאפ עיטאפמיס ןקירדוצסיוא ןדירפוצ ןעוועג ןעמ זיא רעט

 ןעמָאנ םעד טצרַאװשרַאפ ערעדנַא עלַא יוװ רעמ טָאה עכלעוו ,יוהפ

 .ןיגינעק רעד ןופ

 ןופ ךיוא ןוא לַאסרעװ ןוא זירַאּפ ןופ טייל עטסנעעזעגנָא יד

 -םיס רעייז ןזיװעגסױרַא ןפָא ןוא יירפ ןּבָאה טעטש עטנָאנ ערעדנַא

 ןכוזַאּב יז ןעמוקעג ןענעז ייז ןוא רעטריטסערַא רעד רַאפ עיטַאּפ
 טכארבעג ריא טָאה רענייא רעדעי ןוא שינעגנעפענ ןיא
 -ענ ןיא טָאמַאלעד ןיפערג יד ןכֹווַאּב ןעמוק .תונתמס
 -ָאמ עטצעל יד ןעוועג ןזירק עטסכעה יד ןיא ןיא  שינעגנעפ
 יד סָאװ ,ןעוועג טשינ רעדנואוו ןייק רָאנ רעּבירעד זיא סע ןוא ,עד
 טָאה יז ןוא גָאט ןופ ןידלעה עטסערג יד יו טליפעג ךיז טָאה ןיפערג
 ַאזַא ןיא טרערעג ןירעכוזַאּב רעדעי טימ ןוא רעכוזַאּב ןדעי טימ

 ךאנ טָאה יז זַא ,קורדנייא ןרעטנוא קעוװַא עלַא ןענעז ייֵז זַא ,ןאט
 {טלָאוו סָאװ ,ןכאז עדנעניוטש עכלעזַא ןלייצרעד ןוא ןלייצרעד וצ

 ..טלעוו יד טרעדורענפיוא רעכיז

 -נידּפ יד יו טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןידניירפ עטנָאנ ַאזַא ןליפַא

 םַאדַאמ יד ןכוזַאב שינעננעפעג ןיא ןעמוקעג זיא לַאּבמַאל-עד ןיסעצ
 ,םעד ןנעוו טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ יו לענש ױזַא ןוא ,טָאמַאלעד

 -דענדישרַאפ ןטיײרּפשרַאט ןעמונעג ךיילנ ןוּבשה םעד ףיוא ךיז ןּבָאה
 -נַא ירָאמ זַא ,טזייווַאב סָאד זַא ,טגַאזענ ןּבָאח עקינייא ;ןעגנַאלק ייל

 ןייק טשינ רעמ ןיוש ןענעז לַאּבמַאל-עד ןיסעצנירּפ יד ןוא טענַאוט

 :עטכישעג ַאזַא טלייצרעד ןּבָאה ערעדנא ןוא ,טניירפ
 ןופ ןרָאװעג טקישעג זיא ,לַאּבמַאלעד ןיסעצנירּפ יד ,יז ---

 יז זַא ,טָאמאלעד ןיפערג רעד טימ ןדערוצכרוד ךיז ןינינעק רעד
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 ּוז טעוװ ןעמ זַא ןוא תמא ןצנַאנ םעד ןלייצרעד טשינ לָאמנייק לָאז

 | ,..רַאפרעד ןענױלַאּבכ טונ

 -נייא ןשטנעמ ךס ַא ןּבָאה -- ,לכש ןפיוא ךיז טנייֵל סָאד ---

 -עד ןיא זַא ,גָאט רעד יו רָאלק ךָאד זיא סע םורָאװ --- .טמיטשעג

 זַא טשינ ןינינעק יד זיא דנַאבזלאה םענעטנעמיד ןטימ עטכישעג

 טלָאװ טָאמַאלעד ןיפערג יד ןעוו ןוא ,ךיז טכַאמ יז יו ,קידלושמוא

 יז סָאװ ,ץלַא טלייצרעד ןוא תמא ןצנַאנ ןטימ ןעמוקעגסיורַא עקַאט

 ירַאמ ןּברָאדרַאפ ןוא ןזָאלעצ יװ ןעזעו טשרע ןעמ טְלָאו ,טסיייו

 ...זיא םענַאוטנַא

 ַא ןסיטשרעד ָאד טוואורּפ טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ןביקג רעד

 -עד ןיפערנ יד ןעוו ,רעקרַאטש ךָאנ ןרָאװװענ זיא לַאדנַאקס ןסואימ

 -ירַא ךיז טָאה ןוא שינעננעפעגנ ןופ ןפָאלטנַא רעטעּפש זיא טָאמַאל

 יד ןעוו זַא ,רעכיז ןעווענ ןעמ זיא ןאד .ןָאדנַאל ןייק טּפַאכעגרעּב

 ,ןפלָאהעגנסױרַא טשינ ריא ןטלָאװ ןשטנעמ עטנַאנ עריא ןוא ןיגינעק

 ..ןפיױלטנַא טנעקעג טשינ שינעננעפעג ַאזַא ןופ רעכיז יז טלָאוו

 ןטקעלפראפ ריא ןשַאוונייר טלָאװעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ---

 -עגנ ןיוש יז טָאה רַאפרעד ןוא --- ,טגָאזענ ןעמ טָאה --- ,ןסיוועג

 טנױלַאּב סָאד .ןפיולטנַא ןענעק לָאז טָאמאלעד ןיפערג יד זַא ,ןעז

 ןיא יז יצ טנַאזענ טשינ יז טָאה טכירעג ןיא סָאװ ,ראפרעד ריא יז

 -ןלַאה םענעטנעמיד םעד טָאה ןיגינעק יד זַא ,םעד ןיא רעכיז עקַאט

 ...ןגירקעג דנַאּב

 ףיוא לָאז'מ סָאװ ,ךַאז ןייא ןייק ןעוועג טשינרָאנ זיא'ס זַא

 .ןּביולג טשינ טענַאוטנַא ירַאמ

 רער טָאה ןינינעק יד טשינ זַא ,ןעוועג זיא רעּבָא תמא רעד

  םעד רָאנ ,שינעגנעפעג ןֹופ ןפיולטנַא ןפלאהעגנ טָאמַאלעד ןיפערנ

 עטריטסערַא יד ןעוו זַא ,טסואוועג ןּבָאה ייז ;םיבורק עטנָאנ סנינעל

 יז ;ןגייווש טשינ סיוועג יז טעוו ,דנַאלסיױוא ןייק ןפיולטנַא טעוו

 ןזָאלּבעצ יאדוװַא טעװ יז ;ןגייווש סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ טשינ זיא
 -נַא ירַאמ ןופ ןעמָאנ םעד טעוװ יז ;רעמ ךָאנ לַאדנַאקפ ןצנַאג םעד

 !ייז ןליוו סָאד ,טונ זיא סָאד ןוא ,ןצרַאוװשראפ רעמ ךָאנ טענאוט

 טָאמַאלעד ןיפערג יד יו ?ענש ױזַא .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא

 -ונעגי ,סנטייוו רעד ןופ ,ךיילג יז טָאה ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעגנָא זיא
 -קערש יד ריא ןנעוו טָאה יז ;טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא ןלייפ ןסיש ןעמ
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 עקירעּביא ןייק קידנרילרַאפ טשינ ןוא ,טלייצרעד ןכַאז עטסכעל

 רעגעלראפ ַא טימ גנודניּברַאפ ןיא טלעטשעג דלַאּב ךיז יז טָאה טייצ

 ןיא ,ךוּב א ןּביירשוצנָא טקַארטנַאק ַא םיא טימ ןסָאלשעג ןוא

 ןופ ןיגינעק רעד ןגעוו תמא ןצנַאג םעד ןלייצרעד טעוו יז ןכלעוו

 -זלַאה םענעטנעמיד םעד טימ ננודניּברַאפ ריא ןגעוו ןוא ךיירקנארפ

 ,רנַאּב

 טלעג עמווס עסיורג ַא ןּבעגעג ראפרעה ריא טָאה רענעלראפ רעד

 ןיא יז רעדייא ךָאנ ןוא ,ןּביירש טצעזענקעוװַא ךיילג ךיז טָאה יז ןוא

 -נָאל יד ןיא ןיוש ןעמ טָאה ,ןעגנוקעדפיוא יד טימ ןעמוקעגסױרַא
 טָאמַאלעד ןיפערג יד ןוא ,םעד ןגעו טלמוטענ ןעננוטייצ רענָאד
 יא ןגעוו טדערעג ןּבָאה עלַא ןוא גָאט ןופ ןידלעה יד ןעוועג זיא

 ...ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק רעד טימ ןעגנודניּברַאפ עריא ןגעוו ןוא

 יַענ רעד ןופ ןטלאהאב טנעקענ טשינ ץעגרע ןיא ךיז טָאה'מ

 רעמהעב ,ןרילעוואוי עשידיי ייוצ יד סָאװ ,דנַאּבזלַאה ןטימ עטכיש
 ץעגרע עיצַאסנעס יד זיא לָאמ עלַא ;טכַאמענ ןּבָאה ,עגנעסַאּב ןוא

 ןסקַאוװעצ ךיז יז טָאה לָאמַא סָאװ ןוא ןעגנורּפשעגסױרַא שרעדנַא

 'ו ...רעסערג ץלַא
 ןיפערנ יד זַא ,טרעהרעד ףיוה רעלַאסרעוו םניא טָאה'מ ןעוו

 -ענ טרָאד זיא ,ןרַאומעמ ךוּב ַא ןקורדוצּפָא ךיז טּביילק טָאמַאלעד

 -ןפ ןופ רעטכעט יד ,''ךעלעטנַאט , יירד יד ,למוט רעפיורנ יא ןרָאװ
 טָאה ייז ייּב לייוו ,טיירפעג טייחרעליטשי ךיז ןּבָאה ,ןט-19 םעד סיא
 יד רָאנ יו ןעמָאנ רעדנַא ןייק טָאהעג טשינ ךָאד טענַאוטנַא ירַאפ

 ןופ רעדורּב רעד ,סנעװָארּפ ןופ ץנירּפ רעד ךיוא .''ןירעכיירטסע,

 ןיא ןענעז סע .טיירפעג טייחרעליטש ךיז טָאה ,ןט-16 םעד םיאול
 ,םיבורק עטנַאנ סגינעק םעד אקוד ןוא ,ערעדנַא ךיוא ןעוועג ףיוה
 ןּבָאה םינּפל שטָאכ ,טיירפעג טייחרעליטש טימרעד ךיז ןּבָאה עכלעוו
 קראטש רעייז יז טסירדרַאפ סָאד זַא ,לעטשנָא םעד טכאמעגנ ייז

 ,םעד רעביא ךס ַא ךיז ןרעגרע ייז זַא ןֹוא

 / טשינ טָאה ןוא טלמוטעצ ןעוועג טָאלג זיא ןיילַא גינעק רעד
 ערעדנַא עלַא יד ןשיווצ ;זיא רע טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא טסואוועג
 -דנַאה ןיא רעטקַארַאכ ןכַאװש ןטימ שטנעמ רעד ,רע זיא ּףיוהי ןיא
 רעד ןעוועג ,ןסע םייּב טיטעּפַא ןקרַאטש םעד טימ ןוא ,ןעגנול
 ,טלָאוװענ טָאה רע .רעטעדווירקעג ןטסועממַא רעד ,רעטסקידכעבעג
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 -ענ טשינ רע טָאה ןָאט וצ סָאװ רעּבֶא ,דנַאבזלַאה ןטימ ןעלמוט

 וצ ןרעהפיוא ןיוש ךיז לָאז'מ זַא ,ףוס ַא ןעמענ ןיוש לָאז'ס זא

 למוט רעד זַא ,טזָאלרעד טשינ ןנעווטסעדנופ רעּבָא טָאה רע .טסואוו

 טקנוּפ ןוא .רענייטשסנבעל ןכעלנייועג ןייז ןיא ןרעטש םיא לָאז

 ןעקנירט וצ טלעפראפ טשינ גָאט ןייא ןייק רע טָאה לָאמ עלַא יו

 קַאמשענ ןפָאלש וצ טלעפרַאמ טשינ טכַאנ ןייא ןייק ןוא ,ןייוו ךס ַא

 ..ןעּפָארכ ןוא

 לַאדנַאקס רעד זַא ,טמולחעגנ טשינ וליפַא םיא ךיז טָאה סע

 ןרילעוואוי עשידיי ייווצ יד סָאװ ,דנַאבלַאה םענעטנעמיד ןטיס

 -ער רעסיורג רעד ןופ טירט יד ןרעלענשרַאפ טעוװו ,טכַאמענ ןּבָאה

 ...ןעמוק ןיא ןיוש טלַאה סָאוו ,עיצולָאוװ

 ,טענַאוטנַא ירַאמ טלמוטעצ ןעוועג זיא ערעדנַא עֶלַא ןופ רעמ

 ;עיצולַאװער יד טמולחענ טשינ ךיוא ךָאנ עקַאט ןַאה ךיז טָאה ריא

 ענענקיא ריא רָאנ טשינ זַא ,טסואוועג טשינ ךָאנ טלָאמַאד טָאה יז
 -יד רעשינָאּברוּב רעצנַאנ רעד ןופ עיצַאטוּפער יד רָאנ ,עיצַאטוּפער

 :סיױרַא סָאד --- ןיילַא סָאד וליפַא רעּבָא .ןָאק ןיא טייטש עיטסַאנ
 -עג זיא--טָאמַאל עד ןיפערנ רעד ןופ ןרַאומעמ ןופ ךוּב םעד ןבעג

 -רעד טָאה יז ןעוו ןוא -- ,ןטלעוו ןגיילנייא לָאז יז זַא ,גונעג ןעוו

 טקַארטנַאק ַא ןסָאלשענ ןיוש ןָאדנַאל ןיא טָאה ןיפערג יד זַא ,טרעה

 ןיא ,תמא ןצנַאנ םעד ןלייצרעד ןוא ןרַאומעמ ךוּב א ןּבעגוצסיורא

 ,טסואוועג טוג טָאה יז לייוו ,טלפייווצרַאפ קרַאטש רייז ןרָאװעג יז

 ,.,טלעוו רעצנַאש רעד רעּביא ןכַאמ טעוו ךוּב ַאזַא למוט ַא רַאפ סָאװ

 .טנעקעג טשינ רעמ ןעמ טָאה טָאמַאלעד ןיפערנ יד ןקערשנָא
 ןכעלדנעש ןייק ןענערבסיוא טנעקענ טשינ רעמ ךיוא ריא טָאה'מ

 רעד ףיוא ןָאטעג סָאד טָאה'מ יו ,טסורה רעטייווצ רעד ףיוא ןכייצ

 יערג יד טָאה גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ ץוש ןרעטנוא .רעטשרע

 -יזיוצנַארפ רעד ףיוא טָאה יז ןוא רעכיז טליפעג ךיז טָאמַאלעד ןיפ

 ,ליוװ יז סָאוװ ןּביירש .ןוא ?יוװ יז סָאוװ ןגָאז טנעקעג ןיגנינעק רעש

 ױזַא וו ,ןעלטימס ןוא ןגעו טכוזעג גנַאל טענַאוטנַא ירַאמ טָאה

 לָאז טָאמאלעד ןיפערנ רעד ןופ ךוּב רענעי זַא ,ןזָאלרעד וצ טשינ

 יד ןָאדנָאל ןייק טקישעגקעװַא יז טָאה ןַאד ןוא .קורד ןופ סיורַא

 ןיפערג רעד לָאז יז ןַא ,ןידניירפ עטסטנעאנ ריא ,קַאנילַאּפ םַאדַאמ
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 טשינ ךוּב םעד לָאז יז יּבַא ,טלעג עמוס עסיורג ַא ןלָאצַאּב טָאמַאלער
 | ...ןבעגסױרַא

 ,יורפ רעד וצ חילש ַא ןקיש טזומעג טָאה ןינינעק עצלָאטש יד

 ...לַאנ ןוא גנוטכַארַאפ טימ טדערעג רעירפ טָאה יז רעכלעוו ןגעוו

 סניגינעק רעד ןעוו ,טכַאלעג ךיז ןיא טָאה טָאמַאלעד ןיפערג יד

 טָאה יז .ןפיוקרעטנוא יז ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעג ריא וצ זיא ןידניירפ

 זַא ,ףיורעד ןעננַאגעננייא ףוס לֹּכ ףוס זיא ןוא ןענניד טזָאלעג ךיז

 טנזױט טרעדנוה ייוצ ןופ עמוס ַא ןלָאצַאּב ריא טעוו'מ ּביוא

 .ןקורד טשינ ךוּב םעד יז טעוװ קנארפ

 ןיפערג רעד טָאה'מס .טלַאהּפָא ןייק ןעווענ טשינ זיא םעד ןיא

 טָאה'מ ןוא קנַארפ טנזיוט טרעדנוה ייווצ יד טלָאצַאב טָאמַאלעד

 טָאה טזָאלענסיױא רעּבָא ,קיטרַאפ ריא טימ ןיוש זיא'מ זַא ,טניימעג

 קנַארפ טנזיוט טרעדנוה ייווצ יד טָאה ןיפערנ יד ;שרעדנַא סע ךיז

 .ןוא ,טקוהדעג ךוּב םעד יז טָאה םעדכָאנ ןוא ,ןעמונעגוצ עקַאט

 ןוא טּפַאכעצ ךיילנ םיא ןעמ טָאה ,סױרַא זיא רע יו לענש ױזַא

 -עצ ךיז זיא ךוּב רעד .ענַאלפיוא ןַא ךָאנ ןקורד טפרַאדעג טָאה'מ

 םיא טָאה'מ ןוא ןרָאילּפמעזקע רעטנזיוט רעקילטנעצ ןיא ןעגנַאג

 | .ןכַארּפש עכעלטע ןיא טצעזרעּביא

 !טלייצרעד טשינ ךוּב םעד ןיא ןיפערג יד ןעד טָאה סָאװ ןוא

 ןיא טענַאוטנַא ירַאמ טימ טפַאשטניירפ ריא זַא ,טלייצרעד טָאה יז

 -ַאיבסעל טאהעג ךיז ןשיווצ ןּבָאה עדייּב סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשאב

 -נַא ירַאמ זַא ;ןעננואיצַאּב עכעלטכעלשעג עלַאמרָאנ טשינ ,עשינ

 ָאי ןוא טלעטשַאב אי דנַאבזלַאה םענעטנעמיד םעד טָאה טענַאוט

 ןַאהאר'ד לָאנידרַאק רעד ןוא ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק יד זַא ;ןגירקענ

 זַא ןוא םייהענ ןיא ןעגנואיצאב עמיטניא טַאהעג ךיז ןשיווצ ןּבָאה

 - ...רנַאנַאכָאנ ראי עכעלטע ןגיוצעג ךיז טָאה ייז ןשיווצ עּביל יד
 ו:ירּב-סעּביל ,ווירב טריטיצ ךיוא ךוּב ריא ןיא טָאה ןיפערג יד

 -עננָא טָאה יז ;לַאנידרַאק םוצ ןּבירשעג ןּבָאה לָאז ןינינעק יד סָאװ

 ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא ,ןטייהלצנייא םרעדלישעג ,סמוטַאד ןּבעג

 רענייא רעדעי ןוא ,טרעקוצרַאפ ןוא ןעננולשעג ןטייהלצנייא עֶלַא יד
 ענעריואוושעג יד ןּבָאה ןַאד ןוא ,ךָאנ ןוא ךָאנ טגיילעגוצ טָאה

 -ענ ןסאפרַאפ ןעמונעג זירַאּפ ןופ ןטסיטעלּפוק ןוא ןטפיטעלפמַאּפ

 -ענעי ןיא ןוא ,ןיגינעק רעד ןופ ןוּבשח ןפיוא רעדיל ןוא סעטכיש
217 



 -רעפ עַלַא יד ןופ ?טעצ,, ַא טקורדענּפָא זירַאּפ ןיא ןעמ טָאה טיוצ

 -ַאֹּב ענעסַאלענסיוא טָאהעג םָאה ןיגינעק יד ןעמעוו טימ ,ןענָאז

 | ,"ןעננואוצ
 םענעי ןיא ןענעז ןָאזרעּפ קיסייהד ןוא ריפ ןופ ןעמענ יד

 ןעד זיא רעוװ ןוא .ןעיורפ ןוא רענעמ --- ןּבעגעגנָא ןעוועג ?טעצ
 ,;טשריפ ,ַאוטרא'ד ץנירּפ ,רעדורּב סגינעק םעד :ןעווענ טשינ טרָאד

 יד ,לַאּבמַאל עד ןיסעצנירּפ יד ,רענידַאּב ,ןעײקַאל ,ןרָאיטקַא ,ןפַארנ

 -רַאפ ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ ךָאנ ןוא ךאש ןוא ,קַאנילַאּפ םַאדַאמ

 אב עכעלטע ןופ ןעמענ יד וליפַא .ןדנַאטש ןוא ןעגנַאר יילרענדיש

 .טלעפעגסיוא טשינ ?לטעצ םענעי ןיא ןּבָאה ךעלדיימ-ןסַאג עטנַאק
 יד טָאה ןעיורפ ןוא רענעמ עֶלַא ענעי טימ זַא ,ןסייהעג טָאה'ס ןוא
 -טכעלשעג ,עמיטניא טאהעג ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק ענעּברַאדרַאפ

 ...ןעגנואיצַאּב עכעל

 םעדכַאנ ןוא ,טּפַאכעג טנעה יד ןופ שממ לטעצ סָאד טָאה'מ

 ןַא טָאהעג טָאה ?טעלּב רעדעי ,ךעלטעלּב ךָאנ ןוא ךָאנ סױרַא ןענעז
 .לזייה עכעלנינעק סָאד , ןסייהעג טָאה סנייא ןוא ,ןעמָאנ רעדנא

 -לוּב ןוא ןסאנ רעזידַאּפ יד ףיוא ןעמ טָאה ןרוטַאקירַאק ךיוא

 ןרוטַאקירַאק יד ףיוא ןעד ןעמ טָאה סָאװ ןוא .טײרּפשירַאפ ןרַאװ

 ?טלעטשענהָאפ טשינ

 טימ גינעס םעד טלעטשענהָאּפ ןעמ טָאה רוטַאקירַאק ןייא ףיוא
 -רַאנעגּפָא ןַא זיא רע זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד ןוא ,ּפָאק ןפיוא רענרעה

 ...יירטעג טשינ םיא זיא בייוו יד זַא ,ןַאמ רעט

 יד יו טלעטשעגרַאפ ןעמ טָאה רוטַאקירַאק רעטייווצ ַא ףיוא

 ...ןטבילעג א ףיוא טמענ ,דמעה ןייא ןיא ןָאטעגנָא ,ןיגינעק

 -רעביא טלָאװעג ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ןטסירוטַאקירַאק יד

 עטסנרע יד יו טענַאוטנַא ירַאמ טלעטששנרָאפ ןּבָאה ייז ןוא ןגיימש
 ףרַאד דנַאל עצנַאג סָאד רעכלעוו טימ ,ןיגינעק עטסנפאלעגסיוא ןוא

 .ןעמעש ךיו

 -עג טָאה ןסאמ עטסירדרעטנוא ןוא עמערַא יד ןופ ןרָאצ רעד
 עכעלקערש ַא ןעוועג זיא דנַאל ןיא ענַאל יד לייוו ,געווסיוא ןַא טכוו
 -עג טָאה'מ יו ױזַא ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג זיא רעננוה רעד ןוא
 זַא ןוא ןירעגנערּבסיוא עסיורג ַא זיא טענַאװטנַא ירַאמ זַא ,טסואוו
 -ודֹּב ןוא ןטנעמיד ףיוא טלענ ךס א סיוא טיג יז סָאװ ,םעד ץֹוָח ַא
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 -עירפ ןוא טניירפ עריא ךָאנ יז טגרָאזרַאפ ,רעדיילק ןוא ןטנַאיל

 ישח ןפיוא ץלַא ןוא ,תונתמ ערעייט ןוא םעלעטש עטעפ טימ סניד

 טָאה ,טקידלושַאּב ץֵלַא ןיא יז ןעמ טָאה ,קלָאפ ןעמערָא םנופ ןוב

 טשינ ןעוועג ןיא'ס ןוא ,קילנמוא ןצנַאג םעד ןעזענ ריא ןיא ןעמ

 ןיא זַא יווװ ,ןכַאז עכלעזַא ןּביולג לָאז'מ זא ,ךעלריטַאנ יו רעמ

 ןוא ןטנעמיד טימ ןגָאלשַאב טנעוו יד ךיא ייּב ןענעז ןָאנַאירט

 ...דלָאנניג טימ טקעדַאּב ןענעז ןליד יד ןוא ןטנַאילידּב

 ,ןנָאז טנעקעג טשינ םטבעלש ןייק ןעמ טָאה ןיילַא גינעק ןפיוא

 -כעלש ןייק טשינ אקוד עבטּכב זיא רע זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ לייוו

 םסָאװ ,םעד ןיא רָאנ טײטשַאּב םיא טימ הרצ יד זַא ןוא שטנעמ רעט

 םיא טימ טוט יז ןוא ?פַאטנַאפ ןרעטנוא ןינינעק רעד ייּב זיא רע

 ,..ליוו יז סָאװ

 טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ וצ טליפעג ןּבָאה עלַא סָאװ ,סַאה רעד

 עריא ןליפַא ךיז ןּבָאה ןַאד ןוא .ןנָארטעג טפול רעד ןיא שממ ךיז

 טָאה יז ןעמעוו ,ןשטנעמ .ריא ןופ טרעטייוורעד טניירפ עטנָאנ רָאג

 לייוו ,טפַאשלעזענ ריא ןטימענסיוא ןּבָאה ,תובוט ןָאטעג לָאמ עלַא

 ַא ןעוועג טושּפ זיא סע .ריא ןגעק ןזָאלּבעג ןיוש ןּבָאה ןטניוװ עלַא

 סָאנ ןיא טָאה ןעמ לייוו ,טניירפ ַא רעריא סלַא ןרידַארַאּפ וצ רַאפעג

 טליפעג ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ ןרעוו ןלַאפַאב טנעקעג

 רעגנוה ןטילעג ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד רעּביא טרעטיצרַאפ ךעלקערש
 םַאדַאפמ רעד טימ לַאפ רעד ןעוועג לָאמנייא זיא'ס יו ,טיונ ןוא

 ךס ַא ןסַאג ןיא עטערַאק ריא טנעקרעד טָאה'מ ןעוו ,קַאנילָאּפ

 טיירג ןעוועג ןענעז ייז ןוא ריא ףיוא ןלַאפעגנָא ןַאד ןענעז ןשטנעמ

 םיוק קַאנילַאּפ םַאדַאמ יד טלָאמַאד טָאה'מ .ןרענייטשרַאפ וצ יז

 ..ןפַאלטנַא ןּבעל ןטימ םיוק זיא יז ןוא טעװעטַארעגסיױרַא

 ךיז טוװאורּפעג קַאנילַאּפ םַאדַאמ יד טָאה לַאפ םענעי ךָאנ

 ןּביוהעגנָא ןֹּבָאה זיוה ןיא ריא וצ ןוא ןיגינעק רעד ןופ ןרעטייוורעד

 עשיטַארקַאטסירַא יד ןיא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עבלעזַא ןעמוקניירַא

 ורַאמ ןופ םיאנוש ענעכָארּפשעגסיױא יד סלַא טנַאקַאּב ןעוועג ןזיירק

 וצ ןיינ טלָאװעג טָאה ןינינעק יד ןעוו ,טּפָא רעייז ןוא .טענַאוטנַא

  ןעניפענסיוא טפרַאדעג רעירפ יז טָאה ,''ןידניירפ רעטסעּב ,, ריא

 יז ןעמעוו טימ ,טסענ עכלעזַא ָאטשינ טציא ךיא ייַּב ןענעז'ס יצ
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 ערעטיּב עריא ןענעז ייז לייוו ,ןפערט טלָאװעג טשינ ךיז טלָאװ

 ,םיאנוש

 ןשטנעמ עכלעזַא ןייא טסעדַאל וד סָאװ ,טשינ טלעפעג רימ ---

 -ַאֹפ םַאדַאמ רעד טגָאזעג לָאמנייא יז טָאה --- ,זיוה ןיא ךיז וצ

 טעװ ןידניירפ יד ןוא ,ןקריוו עוו סָאד זַא ,טניימעג טָאה יז

 ענעי רעּבָא .ןָאט וצ סָאװ ןּבָאה טשינ ןשטנעמ עכלעזַא טימ רעמ

 ;ּבָארג טרעפטנעענּפָא ריא טָאה

 יש --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,טעטכילפרַאפ טשינ ןיִּב ךיא ---

 סָאװ ,רַאפרעד זיולּב ערעדנַא רַאפ זיוה ןיימ ןופ ריט יד ןסילשראפ

 ...רימ וצ ןעמוק טליוו ריא |

 "רַאֹֿפ םוטעמוא טָאה ןעמ סָאװ ,סעטכישעגנ עֶלַא יד רעסיוא

 ַא טאהעג ךיז ןיא ןּבָאה סָאו ,סעטכישענ -- ריא ןגעוו טיירּפש

 "רעד ךיוא ןעמ טָאה ,תואמזוג קינייו טשינ ךיוא רעּבָא ,תמא ךס

 ,ףעוָאי רעדורּב ריא רַאפ סױרַא לַאסרעװ ןופ טקיש יז זַא ,טלייצ

 לָאז רע ,דלָאג ןענַאילימ ןוא ןענַאילימ ,ךיירטסע ןֹופ רעזייק םעד

 ןוא ,תוכולמ ערעדנַא טימ תומחלמ ענייז ןריפ וצ סָאוװ טימ ןּבָאה

 ןעייג ךיירקנַארפ ןופ ןסערעטניא יד סָאװ ,רַאפרעד סָאד טוט יז זַא

 -ערג א ךָאנ ןפורעגנפיורַא טָאה סָאד ןוא .ןָא טשינ ןצנאננוא ריא

 םעד ןעמ טָאה טייהנגעלעג רעדעי ייּב ןוא ,ריא ןנעק ןרָאצ ןרעס

 טּפיוה רעד זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאנהעד זיא סע .ןזיווענפיורַא ןרָאצ

 ןייז טעוו'ס זַא ,טגָאזעג ןֹּפָא ריא טָאה יײצילַאּפ רעזירַאּפ רעד ןופ

 יד ןיא ןַיװ טשינ רעמ לָאמנייק ךיז טעוו יז ןעוו ,רעסעּב ךס ַא

 | ...ןירַאּפ ןופ ןפַאג

 רע טָאה -- ,טעטסעיַאמ רעייא רַאפ רַאפעג ַא ןיא סָאד ---

 ...רַאפעג עסיורנ ַא --- .טנַאזענ ריא |

 ,טסואוועג טָאה ייֵציִלֶאּפ רעזירַאּפ רעד ןופ טּפיוה רעד ןוא

 יקריוו ןַאד זיא 'טעטסעיַאמ ריא,, רַאפ רַאפעג יד .טרער רע סָאװ

 ריא,, רַאפ ןיולּב רָאנ טשינ רעּבָא .סיורג רעייז ןעוועג ןיוש ךעל

 רעד ןופ טירט יד --- '!!ןטעטסעיַאמ,, עלַא רַאפ רָאנ ,טעטסעיַאמ

 נָא ןיוש ךיז ןּבָאה ,ןעמוק ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאיו ,עיצולָאװער

 ...ןרעה וצ ןּביוהענ
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 ןייג לטיפַאט

 טיש עטשרע יד טכאו טכַאב טָאד

 עיצולַאװער רעד נג

 -ןל רעטנוא זא ,טַאהעג טָאה קלאפ סָאד סָאװ ,ןעגנונפַאה יד
 / טוָאלעגסיױא ךיז ןּנָאה ,ןּבעל רעסעּב א ןייז טעװ ןט-10 םעד סיא
 ןוא רענרע ץלַא ןרָאװעג זיא דנַאל ןיא ענַאל יד .טשינרָאנ טימ
 ךיז טָאה'ס ןעוו ,רָאי ןּבלעז םניא ,1786 רָאי םנוא ןוא ,רעגרע
 טָאה דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד םעד טימ טלמוטעג קרַאטש ױזַא
 / -ַאוטנַא ירַאמ ןוא רעט-16 רעד סיאול טניז זא ,ןזיוװעגסױרַא ךיז
 טגרָאבעגנָא ןיוש גנורינער יד טָאה ,ןָארט ןפיוא ףױרַא ןענעז טענ
 ף 5 ע וו צ יװ ,רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ טעװעלכַאטרַאפ ןוא
 .קנַארפ ןָאילימ קליצפופ ןוא טרעדנוה

  סיאול טניז רָאי ףלעווצ יד ןיא זַא ,ןסייהעג טושּפ טָאה סָאד
  ןריפ ךיז טזָאל ןוא ךיירקנַארפ ןופ גינעק רעד זיא רעט-16 רעד
  זַא ,רעגייטש ַאזַא ףיֹוא טריגער דנַאל סָאד טרעוו ,ּבייוו ןייז ןופ
 ...ןריטָארקנַאּב םייּב טלַאה ןעמ

 ,גנֹונדרֶא ןייק ןעוועג טשינ םוירעטסינימ ןייק ןיא ןזיא סע
  טשרעהעג טָאה גנונדרָאמוא עטסזעילַאדנַאקס ןוא עטסערג יד ןוא
 / ןייק ןצנאגניא רָאג ןעמ טָאה ןטרָאד .םוירעטסינימדץנַאניפ םניא
 -ודרעכעל ַא ןעוועג טָאלג ןיא טרָאד ,ןייגרעד טנָאקעג טשינ קלָאט
 -ורעד ןעמ טָאה .ןליפנַא טשינ לָאמנייק ןָאק ןעמ סָאװ ,קַאז רעק
 ,רעטסינימזץנַאניפ ַא רַאפ טכַאמעג ןרעדנַא ןַא לָאמ עֶלַא רעּב
 ,סָאד ןפלָאהעג טשינ ךיוא טָאה'ס .ןפלָאהעג טשינ טָאה סָאד רעּבַא
 .סירעּבעל ןופ ןוא טוט ןופ טיוה יד ןדנושעג טָאה ןעמ סָאװ
 - .ץלָאפ ןופ ןסַאמ עטַײרּב יד ףיוא ןרעייטש ערעווש קידנגײלֿפױרַא

 -עקלעפַאּב יד טגערעגפיוא רעמ ךָאנ טָאה ?טימ עטצעק סָאד
 םינמיס ןזייוואּב ןעמונעג ןיוש ךיז ןּבָאה ןטרָאד ןוא ָאד ןוא ,גנור
 זיא קלאפ סָאד .טשױטנַא ןעוועג זיא קלאפ סָאד ,טסעטָארּפ ןֹופ
 יורטוצ ןייק טַאהעג טשינ רעמ טָאה רענייק .טרעטיּברַאפ ןעוועג
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 / עלַא .טכַאמעג טָאה גינעק רער סָאװ ,ןעגנובערּפשרַאפ יד ןיא

 לֶאז סָאװ ,סעיינ ַא סעּפע ןעשעג לאז'ס זַא ,טקוקענסױרַא ןּבָאה

 .גנורעדנע ןַא ןעגנערּב ךעלקריוו

 ןיא רעטסינימזץנַאניפ רעד ןיא 1788 רָאי םנופ ףוס םיינ

 ןיוש ןיא סָאד .רעקענ קַאשז ןעוועג טעניּבאק םנט-16 םעד סיאוֿפ

 "ץנַאניפ ןופ טמַא םעד טָאה רע סָאװ ,לָאמ עטייווצ סָאד ןעוועג

 ,טַאהעג ביל טשינ םיא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ .ןעמונרַאפ רעטסינימ

 ןוא ,טלעג ליפוצ ןעגנערּבסיױא טזָאלעג טשינ יז טָאה רע ?ייוו

 יז רעּבָא ,ןרָאלרַאפ טמַא םעד לָאמ עטשרע סָאד רע טָאה רַאפרעד

 ייפ ןרעוו רעדיוו לָאז רע ,ןטעּב טזומענ רעטעּפש םיא טָאה ןייֵלַא

 רעקענ ןוא ,לָאמש רעייז ןטלַאהעג טָאה'ס ?ייוו ,רעטסינומדץנאנ

 טּבילַאּב רעייז ךָאנ וצרעד ןוא שטנעמ רעקיאעפ ַא ןעוועג זיא

 .קְלָאפ םייּב

 רעד סיאול טָאה 1788 רָאי םנופ רעבמעצעד ןט-27 םעד

 ,םעד ןגעוו ןרָאטסינימ ענייז טימ גנוטַארַאּב ַא ןטלַאהענּפָא רעט-6

 ןעװעטַאר ןוא גנורעקלעפַאּב יד ןליטשוצנייא ןָאט לָאז ןעמ סָאװ

 -עג ךיוא טענַאוטנַא ירַאמ ןיא גנוטַארַאּב רענעי ףיוא .חכולמ יד

 דוצ לָאז ןעמ זַא ,גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג רעקענ טָאה ןַאד ןוא ,ןעוו

 -ערטרַאפ ןייז ןלָאז סע עכלעוו ןיא ,ןטַאטש-ל?ַארענעג יד ןפורפיונ

 -לּבָאנ ,עכעלטסייג --- ךיירקנאחפ ןיא ןדנַאטש יירד יד ןופ רעמ

 ,קלָאפ ןֹופ רעטערטרַאפ יד ,ייז ןוא ,קלָאפ עטושּפ סָאד ןוא טייל

 ןוא הכולמ יד ןעװעטַאר וצ ױזַא יו געוו ַא ןעניפענ ןיוש ןלעוו

 .רנַאל ןיא גנורעקלעפַאּב רעד ןופ ענַאל יד ןרעסעּברַאפ

 -נֲא ירַאמ וליפא .ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא גַאלשרָאפ סרעקענ

 -עג ןסָאלשַאּב זיא'ס ןוא .טציטשעג םעד ןיא םיא טָאה טענַאוט

 .ןטַאטש-לַארענעג יד ןפורפיונוצ לָאז ןעמ ןרָאװ

 הרשּפ ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןטכוד רשפא ךיז ןָאק םינפפ

 ךיז ןעגנאגעגנייא ןענעז ייז זַא ,ןינינעק רעד ןופ ןוא גינעק םנופ

 זיא רעּבָא ןתמא רעד ןיא .קְלֶאפ םנופ ןליוו םעד רַאפ ןגיוּב וצ
 -נֵא ייּב ךיוא ךיירקנַארפ ןיא טָאה ןעמ .יױזַא ןעוועג טשינ סָאד

 -לַארענעג יד ןופ רעטערטרַאפ ןפורעגפיונוצ ןטייהננעלעג ערעד

 ,טנעמָאמ א ןיא ךעלנייוועג סָאד ןעמ טנעלפ ןָאט ןוא ,ןטַאטש

 סָאד .רעכיז ןצנַאגניא טשינ טליפעג ךיז טָאה הכולמ יד ןעוו
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 ןיא ,ןפורעגפיונוצ ץנערעפנָאק ַאזַא טָאה ןעמ סָאװ ,לָאמ עטצעל
 טרעדנוה קעװַא ןענעז םעדכַאנ ןוא ,1014 רָאי םניא ךאנ ןעוועג
 -וצ ץנערעפנַאק ַאזַא רעדיוו טָאה ןעמ זיּב רָאי קיצעּביז ןוא ףניפ
 ,ןפורעגפיונ

 זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא סע ןוא ,ןלַאװ טכַאמעג טָאה ןעמ
 ןטלַאהעגּפָא לַאסרעװ ןיא לָאז 1189 רָאי םנופ יַאמ ןט-8 םעד
 טעװ ןַאד ןוא ,ןטַאטש-לַארענעג יד ןופ גנוציז עטשרע יד ןרעוו
 פא םינּפ ןפערט ןּבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד גינעק רעד ךיז
 -עג ןעמ טעװ ןעמַאזוצ ןוא קלָאפ םנופ רעטערטרַאפ יד טימ םינּפ
 ןוא ענַאל עלעיצנַאניפ יד ןרעסעּברַאפ ֹוצ ױזַא יװ ,געװ ַא ןעניפ
 .טיציפעד ןסיורג ריא ןופ גנוריגער יד ןעװעטַאד

 אזא ןעוועג ?ַאסרעװ ןיא ןיוש זיא יַאמ ןט"פ ןרַאֿפ גָאט ַא
 טנַאקעג טשינ רעמיצ ןייק ץעגרע ןיא טָאה ןעמ ןַא ,טפאשננע
 יד ןקֹוקנָא ןיהַא ןראפענפיונוצ ךיז ןעמ זיא םוטעמוא ןופ .ןנירק
 טעװ ןעמ סָאװ ,עינַאמערעצידַארַאּפ יד ןוא רעטערטרַאפ-סקלאפ
 -עג יד ןופ גנולמַאזרַאפ יד ןענעפע טעװ ןעמ רעדייא ןריפכרוד
 -רעוו ןייק ןענעז ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ;ןטַאטש-לַארענ
 -רַאפ-סקלאפ ענעבילקעגסיוא יד ןופ לָאצ יד ןוא ,ןעמוקעג לַאס
 .טנזיוט ייווצ זיִּב טכיירגתעד טָאה ןיילַא רעטערט

 רעירפ ןשטנעמ ליפיוזַא לַאסרעװ ןיא ןעמ טָאה לָאמנייק ךָאנ
 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,זיוה ַא ןיא רעטסנעפ ןדעי רַאֿפ ;ןעזעג טשינ
 טָאה ,ןיינכרוד טפרַאדעג טָאה עיסעצָארּפ יד ואוו ,סַאג ַא ףיוא
 טיירּפשעג ןעמ טָאה ןגעו ךס ַא ףיוא ;טלעג ךס ַא טלָאצעג ןעמ
 ןוא טצוּפענפױא ,ןעוועג ןענעז ןסַאג עלַא ,סעקשזזעטס ענעטעמַאס
 סָאד .רעמינּפ עקידנענייש טימ ןשטנעמ ןעזעג ןעמ טָאה םוטעמוא
 טעוו טציא זַא ,טפָאהעג טָאה קלאפ סָאד ,טיירפעג ךיז טָאה קלאפ
 -ירּפ יד ןופ טפַאשרעה יד ןכערּב  לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ןעמ
 טעוװ ןעמ ןוא טיורּב ןייז ןיוש טעװ ןַאד ןוא ,ןסַאלק עטריגעליוו
 ,כיפ ױזַא ןנָאלּפ טשינ רעמ ךיז

 -רַאפ ןּבָאה סָאװ ,יד וליפא ,ןטַאטוּפעד יד ןופ םענייא ןייק
 ןליפא ןַאד זיא ,קלָאפ עמירָא סָאד ,דנַאטש ןטירד םעד ןטערט
 -ןיא רעטעּפש ןלעװ ןטַאטשי-לַארעגעג יד זַא ,ןלַאפעגנייא טשינ
 .עיכראנָאמ יד ןפַאשּפָא ןוא גינעק םנופ טכַאמ יד ןכערּב ןצנַאג
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 עקיטכיוו ַא רַאפ סָאװ ,טסואוועגנ טשינ ןיילַא ןַאד ךָאנ ןּבָאה ייז

 ךיוא ןוא ךיירקנַארפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןליּפש ןלעוו ייז עלָאר

 פעד עטסרעמ יד .טלעוװ רעצנַאג רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ,גינעק םנופ רעגנעהנָא ,ןטסילַאיַאר ןעוועג ךָאנ ןַאד ןענעז ןטָאט

 ןוא תונוּכ עקיסעמ טימ ייז ןענעז לַאסרעװ ןייק ןעמוקעג ןוא

 טשינ ייז ןענעז ןט-16 םעד סיאול ףיוא ,ןעגנַאלרַאפ עטמיוצעג

 וזייּב ןעוועג ָאי ןצימע ףיוא ןענעז ייז ביוא ןוא ,סעּכ ןיא ןעוועג

 יז ןעוועג ןענעז ייז לייו ,טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא ןעוועג סָאד זיא

 | .תורצ עלַא ןיא קידלוש זיא יז זַא ,רעכ

 ןצנַאגניא ןוא גינעק םעד ןפחַאװחעטנורַא יוװ ךַאז אזא ןנעוו

 ,עיטסַאניד רעשינָאּברוּב רעד ןופ טפַאשרעה רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ

 פעד יד ןופ ןעמענ יד ןוא ,טכַארטעג טשינ ןַאד ךָאנ ןעמ טָאה

 "ער עסיורג םלַא טמירַאּב ןרָאװעג רעטעּפש ןענעז עכלעוו ,ןטַאט

 -נייא רעד .טנַאקַאּב ןעוועג טשינ ךָאנ ןַאה ןענעז ,ןרענַאיצולָאװ

 -עג ןיא ,ןעמַָאנ ןסיורג ַא םָאהעג אי ןַאד ןיוש טָאה סָאװ ,רעקיצ

 םיא ןעמ טָאה טוג טנעקעג רעּבָא .ָא בַארימ ףַארנ רעד ןעוו

 ןוא ןדער ןייז טימ ןָאק סָאװ ,רענדער ןסיורג םעד סלַא טשינ ןַאד

 רעטנויו ןוא רעטנזיוט ןרעּכױצַאּב עמיטש-ןבייל ןייז טימ

 -עגסיוא ןַא טריפ סָאוװ ,ףַאהג םענעזָאלעצ ַא םלַא רָאנ ,ןשטנעמ

 עבעלנייועגהעסיוא טימ סיוא ךיז טנכייצ רע שטָאכ ,ןּבעל ןסַאל

 ,ןטייקיאעפ

 ןענעז קלָאפ סָאד ןוא גינעק רעד זַא ,ןסייהעג ךָאנ טָאה םע

 טָאה ןעמ סָאװ ,עינָאמערעצ רעכעלרעייפ רעד ןיא ןוא ,סנייא

 יד טנפעעג טָאה ןעמ רעדייא גָאט ַא ?ַאסרעװ ןיא טריפענכרוד

 עילימַאפ עכעלגינעק יד טָאה ,ןטַאטש-ל?ַארענעג יד ןופ ץנערעפנַאק

 .קלָאפ םנופ רעטערטרַאפ יד טימ ןעמַאזוצ טקילײטַאּב ךיז

 -עג ןעוועג לַאסרעװ ןיא ןסַאג יד ןענעז ןָא ירפ רעד ןיא ןופ

 ,סַאג רעד ףיוא טקַאּפעג ןעוועג זיא םוטעמוא יו רעמ ןוא ,טקַאּפ

 -עג ןענעז ןטַאטוּפעד יד .ןּביױהעגנָא ךיז טָאה עיסעצָארּפ יד ואוו
 -- ןטערטרַאפ ייז סָאוװ ,ןדנַאטש יד טיול טלעטשעגסיוא ןעוו

 -עד רעדעי ןֹוא -- ןשטנעמ עכַאפנייא ןוא םיצירּפ ,עכעלטסייג

 .טכיל ענעסקַאװ ַא ןטלַאהעג טנַאה רעד ןיא טָאה טָאטוּפ

 עלַא ןוא ,ןעננולקעג ןּבָאה סרעטסיולק עַּלַא ןופ רעקעלנ יד
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 -יױט יד ןענעפע ךיז ןלעוו'ס זיּב טרַאוװעג ןֵּבָאה סָאנ ןיא ןשטנעמ

 ןרָאפסיױרַא טעװ עילימַאּפ עכעלגינעק יד ןוא ,ץַאלַאּפ םנופ ןרע

 .עיסעצָארּפ יד ןּביֹוהנֶא ךיז טעוװו ןַאד ןוא

 ןעוועג ןענעז ןקילּב סנעמעלָא ;ןטונימ יד טלייצעג טָאה ןעמ

 רענייזַא ןעצ -- ךעלדנע ןוא .ץַאלַאּפ ןופ רעיוט םוצ טעדנעוועג

 טנפעעג ןרעיוט יד ךיז ןּבָאה -- ןעוועג סָאד זיא ירפ רעד ןיא

 טימ ןעמַאזוצ .עטערַאק ןייז ןיא ןרָאּפעגסױרַא זיא גינעק רעד ןוא

 רעד -- רעדירּב ייווצ ענייז ןסעזעג עטערַאק רעד ןיא ןענעז םיא

 .ַאוטרא'ד ץנירּפ רעד ןוא ,םנעווַארּפ ןֹופ ץנירּפ

 ןטייז עלַא ןופ ךיז ןּבָאה --- !גינעק רעד לָאז ןּבעל גנַאל ---

 .ןעיירשעג טרעהרעד

 ,עטערַאק רעד וצ רעטנענ סָאװ טּפוטשעג ךיז טָאה עפַאמ יד

 ןּבָאה ,אוטרַא'ד ץנירּפ םעדו ןעזרעד קינייוועניא ןּבָאה ייז ןעוו ןוא

 ;ןגירשעג רעכעה ךָאנ ןוא ,רעגניפ יד טימ טלטייטעג םיא ףיוא ייז

 ...ןסיעבחל-וצ ףיוא ריד ,גינעק רעד לָאז ןּבעל גנַאל ,ָאי -- =

 ייז לייוו ,ַאוטרַא'ד ץנירּפ םעד ,טַאהעג טנייפ םיא ןּבָאה ייז

 ,טענַאטנַא ירַאמ טימ טעדניירפַאּב זיא רע זַא ,טסואוועג ןּבָאה
 טנייפ םיא ןלָאז ייז זַא ,גונעג ןעוועג ןיוש ןיא ןיילַא סָאד ןוא
 ...ןבָאה

 ,ףיוה ןֹופ ןרָאפעגסױרַא זיא סָאװ ,עטערַאק רעטייווצ רעד ןיא

 ןיא ןענעז ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןסעזעג זיא

 -עק יד ,סניסעצנירּפ יד ,סנירעגעווש עריא ןעוועג עטערַאק רעד

 ןפורסיוא טימ ןסירגַאּב ךיוא יז לָאז ןעמ זַא ,טרַאוװעג טָאה ןיגינ

 רעּבָא .טייהננעלעג ַאזַא רַאפ ךיז ןסַאּפ סָאװ ,ןעיירשענסיוא ןוא

 טימ ריא ףיוא) טקוקענ ןּבָאה עלַא ;טסירנַאּב טשינ יז טָאה רענייק
 ,טצירקעג ןשטנעמ ךס ַא ןּבָאה ייּברעד ןוא ,סעּכ טימ ,גנוטכַארַאפ

 -סיוא טוואורּפעג ָאי ןיוש טָאה רענייא ןעוו ןוא ,ןייצ יד טימ
 -עגנייא דלַאַּב םיא ןעמ טָאה ,' !ןיגינעק יד לָאז ןּבעל , ןעיירש

 - ..,טליטש

 -עד יד רַאפ ןזיווענסיױרַא ןעמ טָאה גנורעטסייגַאב עטסערג יד

 ןעמערָא םנופ רעטערטרַאפ יד ,דנַאטש ןטירד םעד ןופ ןטַאטוּפ

 ןָאטעגנָא עלַא ,עיסעצַארּפ רעד ןיא ןיירַא ןענעז ייז ןעוו .קלָאפ
 ןֶא ןשילעּפַאק עטיירּב ןיא ןוא ןעלטנַאמ עצהרַאווש ןיא ,ךאפנייא
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 טרירָאלּפַא ייז ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןּבָאה ,ןרעדעפ

 ןֿפרסױא עטרעטסייגַאּב טרעהעג ךיז ןּבָאה ןטייז עלַא ןופ ןוא

 עתמא יד ףיוא יו טקוקעג ןעמ טָאה ייז ףיוא .ןעיירשעגסיוא ןוא

 ןעננונעפָאה עלַא ןעמ טָאה ייז ףיוא ,קלָאפ םנופ רעטערטרַאפ

 -ַאו יױזַא ןעמונעגפיוא ייז ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא ,טניײלעגנפיױרַא

 ןשיוצ ןוא .טסירנַאּב קיצרַאה יױזַא ייז ןעמ טָאה רַאפרעד ,םיר
 רעד טרישרַאמעג ךיוא טָאה דנאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד ענעי

 עקיטכיו ַאזַא טליּפשעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,ָאּבָארימ ףַארג

 .טייו טשינ ןוא ,ןטַאטש-לָארהענעג יד ןופ ןעגנוציז יד ףיוא עלָאר

 -ערטרַאפ ַא ךיוא ,טַאטוּפעד רעדנַא ןַא טרישראמענ טָאה םיא ןופ

 ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג ןיא רענעי ןוא ,דנַאטש ןטירד םנופ רעט

 .םיוא סיורג ןגיוצעג טָאה סָאד ןֹוא ,רעדיילק עשירעיוּפ עכַאפנייא

 ,טײקמַאזקרעמ

 -ַארּפ רעד ןיא ןּבָאה דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד יד ךָאנ

 יז .דנַאטש-םיצירּפ םעד ןופ רעטערטרַאפ יד טרישרַאמעג עיסעצ

 ייצ ןענעז ןעלטנאמ יד ,ךייר רעייז ןָאטעגנָא ןעוועג עלַא ןענעז

 יז ןֹּבָאה ןשולעּפַאק יד ףיוא ןוא דֹלֶאנ טימ טקירטשענ ןעוועג ייז

 ץלַא ךָאנ ןּבָאה ,םיצירּפ עלַא ענעי ,ייז ,ןרעדעפ ערעייט ןגָארטענ
 ףיורַא טפרַאוװו ןוא טקעּפסער סיױרַא טפור טייקכייר זַא ,טניימעג

 -נזיוט יד ;ערעדנַא ןעוועג ןיוש ןענעז ןטייצ יד רעּבָא ,ארומ ַא

 רעד ןָאט םעד ןּבעגעג ןּבָאה עכלעוו ,רעיושוצ רעטנזיוט ןוא רעטי

 טָאהעג טשינ םיצירּפ עכייר רַאפ רעמ ןּבָאה ,עיסעצַארּפ רעצנַאג

 יד ןיא ןֹּבָאה ייז ;טשינ יאדוא ארומ ןייק ןוא ,טקעּפכער ןייק

 ייז ןּבָאה רַאפרעד ןוא ,רעקירדרעטנוא ןעזענ ןטַאטוּפעד עשיצירּפ

 ןייק ייּב ןוא ,טייקטרעטיּברַאפ טימ ,סעּכ טימ טקוקעג ייז ףיוא

 טשינ ךיז טָאה רעיושוצ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט יד ןופ םענייא

 טָאה סָאװ ,םענייא זיולּב .ןרידָאלּפַא וצ ייז טנַאה יד ןּביוהעגפיוא

 ןוא ,טרירָאלּפַא ןעמ טָאה ,עיטַארקָאטסירַא עכייר יד ןטָארטרַאפ

 םיא טָאה ןעמ ןעוו ;סנַאעלרָא ןופ ץנירּפ רעד ןעוועג זיא סָאד

 לָאז ןּבעל, :ןגירשעג ןעמ טָאה ,ןטַאטוּפעד יד ןשיוװצ ןעזרעד

 -רעד ןעװעג טשינ זיא סָאד רעּבָא '!סנַאעלרָא ןופ ץנירּפ דעד

 -רַאֿפ ,טרעטסייננאב ױזַא ןעוועג םיא רַאפ זיא ןעמ סָאװ ,רַאפ

 -עג טָאה ןעמ ?ייו רָאנ ,טַאהעג ביל טשינ םיא טָאה ןעמ ,טרעק
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 ןעמ טָאה ,טנייפ קרַאטש םיא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טסואוו

 ,!סנַאעלרָא ןופ ץנירּפ רעד לָאז ןּבעל , ךיוה ןגירשעג לעיצעּפס

 -..ןרעגחע קרַאטש ךיז לָאז ןוא ןרעה סָאד לָאז יז ידַּב

 -ענסױורַא טשינ ןעמ טָאה ןטַאטוּפעד עשיחלג יד רַאפ ךיוא

 ןייק ךיוא קלָאפ סָאד טָאה ייז ןופ ?ייוו ,ננורעטסיינַאּב ןייק ןזיוו

 ןלעװ םיחלנ יד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ןעמ .טרַאװרעד טשינ ךס

 -ניא יד רַאפ ןרעמיק טשינ ךיז ןלעוו ןוא םיצירּפ עכייר יד ןציטש

 ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה'ס יװ רעּבָא ,קלָאפ םנופ ןסערעט

 רענדער ערענָאיצולַאװער לָאצ עשּפיה ַא ןּבענעג םיחלנ יד ןּבָאה

 ןיא עכעלטסייג יד סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,רעוט ןוא

 ןיא ןוא ,סעירָאגעטַאק ייווצ ןיא טלייטעצ ןעווענ ןענעז ךיירקנַאהפ

 ןוא טייקכייר ןיא טּבעלענ ןּבָאה םיחלג עסיורג יד ןעוו ,טייצ רעד

 ןיא טּבעלעג ערענעלק יד ןּבָאה ,סעקטנָאיַאמ עסיורג טַאהעג ןּבָאה

 .םיונ ןוא רעננוה ןטילענ ןּבָאה ןוא טייקמירַא רעכעלקערש

 .טלעטשענּפָא ךיז עיסעצָארּפ יד טָאה עכריק רעסיורג רעד ייּב

 ןוא עינָאמערעצ עכעלרעייפ ַא ןרָאװעג טריפענכרוד זיא טרָאד

 "עג ןעמ טָאה םעדכָאנ ןוא ,ןטַאטוּפעד יד טשטנעּבעג טָאה ןעמ

 ןרָאפעג טשינ רענייק ןיוש זיא לָאמ סָאד ןוא ,רעטייוו טרישרַאפ

 רעד וליפא .סופוצ ןעננַאנעג ןענעז עלַא רָאנ ,עטערַאק ןייק ןיא

 יד יו טקנוּפ ןוא ,סופוצ ןעגנַאגעג ןענעז ןינינעק יד ןוא גינעק

 -קַאװ ןגָארטעג ךיוא ייז ןּבָאה ןדנַאטש יירד עלַא ןופ ןטַאטופעד

 ..טנעה יד ןיא טכיל ענעס

 ;טענַאוטנַא ירַאמ ,ןָאטעגנָא ןייש רעייז ןעוועג ןַאד זיא יז

 עטצעל סָאד ןיא סָאד זַא ,טסואוועג טשינ םלָאמַאד ךָאנ טָאה יז

 -עטסעיַאמ רעלופ יא ןיא קלָאפ ןרַאפ ךיז טזייוו יז סָאװ ,לָאמ

 -יוהענפיוא ןַא טימ ןעגנַאגעג ,עצלאטש א ,יז יא .,ץנַאלנ רעשיט

 ןוא טצנַאלג סָאװ ,עיסעצָארּפ רעד ףיוא קידנקוק ,ּפָאק םענעּב

 -ענ ױזַא טָאה יז ןוא .ןּברַאפ ןוא ןרילָאק ?יפיוזא טימ טלקניפ

 יַאֹּב ןעמ יװ ױזַא טקנוּפ ,ןסירנַאּב ךיוא יז לָאז ןעמ זַא ,טלָאװ

 ןעמ ןעוו ,טסירגַאּב טשינ יז טָאה רענייק רעּבָא .גינעק םעד טסירג

 .ןעזענ ןעייר יד ןיא יז טָאה

 .ןגירשעג ןעמ טָאה --- !גינעק רעד לָאז ןּבעל גנַאל --
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 יד לָאז ןּבעל גנַאל, :ןגנירשעג טשינ רעֹּבֶא טָאה רענייק
 "!ןינינעק

 ןּבעל .גנַאל,, :ןגירשעג רָאג ןעמ טָאה סיעכהל-וצ ףיוא ריא
 טוט סָאד זַא ,טסואוועג טָאה יז ."!םנַאעלרָא ןופ ץנירּפ רעד לאז
 ןוא סָאה סיוא ןעמ טקירד טימרעד זַא ,סיעכהלדוצ-ףיוא ריא ןעמ

 ןעוו ןוא ,ןּפיל יד ןסיּברַאפ סעּכ טימ יז טָאה ,ריא וצ גנוטכַארַאֿפ
 ןענעז םנַאעלרָא ןופ ץנירּפ .ןרַאפ ןפורסיוא ""עטרעטסייגַאּב , יד

 טָאה ,ריא ןּבעל רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג לָאמַא סָאװ
 לָאמַא טימ ןוא ,ןגָארטרעּבירַא טנַאקעג טשינ רעמ ןיוש סָאד יז
 טשינ רעיש זיא יז ןוא סַאלּב רעייז ןרָאװעג ריא ייּב םינּפ סָאד זיא
 יי | .ןלַאפעגמוא

 ןוא תושלח ןיא ןלַאפ יז טעװ טָא-טָא זַא ,טניימעג טָאה ןעמ
 -ַאּפ םעד ןלעטשּפָא לָאז ןעמ זַא ,ייּברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס
 טנַאה רעד טימ ךַאמ א ןּבענעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא ,דַאר
 .רעטייוו ןייג לָאז ןעמ רךיא םורַא ןשטנעמ יד ןסייהעג ןוא

 -כָאט ַא ןיּב ךיא זַא  ,טגָאזעג יז טָאה ,'טוג קנעדעג ךיא
 ,ַאזערעט ירַאמ ןופ רעט

 -םקֿפָאפ יד רַאֿפ דַארַאּפ רעד זַא ,ױזַא ןעמוקעגסיוא ןיא סע
 -עד ַא ןעוועג ךיוא טייצ רענלעזרעד-ןוא-ןייא ןיא זיא ןטַאטוּפעד
 טרערעג טָאה קלאפ סָאד .טענַאוטנַא ירַאמ ןגעק עיצַארטסנַאמ
 ןעמ ןוא .טנפעעג ליומ סָאד ןֹּבָאה רעטערטרַאפ ענייז רעדייא ךָאנ
 ףיוא ןפַאשעג טָאה קלאפ סָאד סָאװ ,גנומיטש יד זַא ,ןּבענוצ זומ
 םעד ןפלָאהעג ךס ַא טָאה ,עיצַארטסנַאמעד רעזעידנַארג רענעי
 ןביוהעגנַא ןיֹוׁש טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעד ןופ גנַאג ןקידרעטייוו
 ףיוא ןּבָאה דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד יד .םינּפ ריא ןזייװַאּב
 ,ייז טימ זיא קלאפ סָאד זַא ,ןעז טנַאקעג עיצַארטסנַאמעד רענעי
 ךיז ןּבָאה'ס ןעוו ,רעטעּפש טומ ןּבעגענרעטנוא ייז טָאה סָאד ןוא
 ךיז ןּבָאה ייז ;גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ןעגנוציז יד ןּבױהעגנָא ןיוש
 -ךמולּכ ןֹופ עלָאר רעד טימ ןענעגונַאּב טנַאקעג טשינ רעמ ןיושי
 -עג ןענעז ייז ,טלָאװעג טָאה גנוריגער יד יו ,רעּבענ-הצע עטש
 יד רָאנ טשינ ןוא .גנוריגער יד טּפשמעג ןּבָאה ןוא רעטכיר ןרָאװ
 טָאה סָאװ ,גנונדרָא עכעלטּפַאשלעזעג עצנַאג יד רָאנ ,גנוריגער
 | .טשרעהעג ןַאד

 *ןול

 לא



 .ךיז םענַאוטנַא ירַאמ טָאה רַארַאּפ ןלַאינָאמערעצ םעד ךָאנ

 .שייו ןטימ טנירקעג ךיז טָאה יז .טקנערקענ קראטש רעייז טליפענ

 טימ טעּפעשטרַאפ ךיז יז טָאה םעדכָאנ ןוא ,ץנירּפ רענַאעלרָא ןופ

 ןסענרַאֿפ טנַאקעג טשינ ץלַא טָאה יז ;דיעלעדַא ןיסעצנירּפ .רעד

 -ַאּפ רעד ףיוא ןזיוװעגסיױרַא ריא טָאה ןעמ לַאנ ןוא סַָאה ?פיוו

 טָאה ןַאד ןוא ,טרענרעעג קרַאטש ךיז טָאה יז ;עיסעצָארּפ רענדַאה

 וי | :גנוקרעמַאב ַאזַא טּפַאכעגסױרַא ריא ייּב ךיז

 !ךיירקנַארפ ענדוקסַאּפ ַאזַא

 עזייב ַא רָאנ ךיירקנַארפ ענרוקסַאּפ ןייק טשינ ,ןייג ---

 .טרעפטנעעג דיעלעדַא ןיסעצנירּפ יד ריא טָאה --- ,ךיירקנארפ

 ."םערט יו טסואוועג טשינ ןיילַא רשפא טָאה ןיסעצנירּפ יד

 ןסיורג ַא טקירדענסיוא טָאה יז .ןעוועג זיא גנוקרעמַאּב ריא ךעל

 טשינ --- עיצַארטסנַאמעד רעכעלרעייפ רענעי ףיוא ?ייוו ,תמא
 ךיוא ןוא ּברַאפ ןֹוא ןרילָאק ןופ ץנַאלג) םעד ףיוא קידנקוק

 טקַאט םוצ דילָאס ןעגנַאגעג זיא ןעמ סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ

 ריא ףןרעה טזָאלעג ןטסקרַאטשמַא טָאה -- ןענַאטארַאב יד ןופ

 | .ךײירקנַאדפ עזייפ יד עמיטש

 ,עיצולָאװער רעד ןופ טירט רעטשהע רעד ןעוועג זיא סָאד |
 טימ לָאמא סָאװ ןוא ,רעטייוו ןעגנַאגעג ןיוש יז זיא םעדכָאנ ןוא

 ןופ סױרַא זיא קלאפ םנופ ןרָאצ רעד ןעוו ;טעּפמיא ןרעלענש ַא
 ךןלעטשּפָא טנַאקעג טשינ רעמ ןיוש םיא ןעמ טָאה ,סעגערּב יד

 ,טרעזייּבעצ רעמ ןוא רעמ ץְלַא לָאמַא סָאװ ךיז טָאה ךיירקנַארפ

 / :עזַארפ עטמירַאּב ןייז טגָאזענסױרַא ָאבַארימ טָאה ןַאד ןוא

 -ימ טָאה --- ,עיצולאװער ַא ןריפ סָאװ ,ןשטנעמ יד רַאֿפ,,

 -ױװ יז ןריפ וצ טשינ ךַאז עטסרעווש יד זיא --- ,טגָאזעג ָאּבַאר -

 ... םיוצ ןיא ןטלַאהנייא יז רָאנ ,רעט

 -ענפיוא רעייז ןעוועג טענַאוטנַא ירַאמ זיא טנווַא ןצנַאג םעד
 טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןגעוו ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז .טגער
 ןעו ,רעטעּפש ןוא ,טעדווװירקעג ןוא טקידיילַאּב גָאט ןצנַאג ַא יז
 -עצ קרַאטש לָאמַא טימ ךיז יז טָאה ,ןפָאלש טגיילעג דיז טָאה יז

 ...טנייוו

 רעיושוצ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט יד ןופ גנולדנַאה יד טָאה יז

 יז טָאה רַאפרעד ןוא ,גנוקידיילַאּב עכעלנעזרעּפ ַא יז ןעמונעננָא
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 לָאמעלַא זיא'ס ױז זַא ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה יז ,טנייוועג יוזַא

 -רעּפ ַא קלאפ עטרעטיּברַאפ ןוא עזייפ סָאד טניפענ ,לַאפ ַאזַא ןיא
 רעּבָא ןיילַא ןָאזרעּפ יד .ןרָאצ םעד ןסיגוצסיוא ןעמעוו ףיוא ,ןָאז

 ,רעפיט טּבָארג קלָאפ םנופ ןרָאצ רעד ?ייוו ,קיטכיוו טשינ ָאד זיא

 ןוא ,טשינ עלָאר ןייק ןענָאזרעּפ ענלצנייא ןיוש ןליּפש ןַאד ןוא

 ,טפַאלקשרַאפ קלָאפ סָאד טלַאה סָאװ ,גנונדרא יד טרעוו רקיע רעד

 םעד סיוא ןַאד קלאפ סָאד טסינ ,גנונדרָא רענעי ףיוא ,ריא ףיוא

 .ןרָאצ ןצנַאג

 ןיא ןעמוקענפיונוצ ךיז ןטַאטוּפעד יד ןענעז ןגוָאמ ףיוא

 יד ןטלַאהּפָא טפרַאדעג טָאה ןעמ ואוו ,לַאז ןכייר ,ןסיורג םעד

 -קרעמפיוא ןופ רטנעצ רעד .גנולמַאזרַאפ רעד ןופ גנוציז עטשרע

 ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד טרעדנוה עכעלטע יד ןעוועג ןענעז טיײקמַאז

 רעד ךָאנ םינסחי עטסערג יד יוװ טליפענ ךיז ןּבָאה ייז .דנַאטש

 -רעד ןוא ,ןזיװעגסױרַא ןשכענ ייז טָאה ןעמ סָאװ ,גנורעטסיינאּב

 טָאה ןעמ ןעוו ,ןפָארטעג קרַאטש רעייז טליפענ ךיז ייז ןּבָאה רַאפ

 -עד ערעדנַא עלַא ןופ רעטייוו סָאװטע ןצעזקעװַא ךיז ןסייהעג ייז

 ...ןטַאטוּפ

 -עז ייז זַא ,ןליפ טזָאלעג ןָא ּביֹוהנֶא ןופ ךיילנ ייז טָאה ןעמ

 ןּבָאה סָאד ןוא ,ןעניױמ ייז יוװ ,םינסחי עכלעזַא טשינ רָאג ָאד ןענ

 ייד טלייטעצ טָאה ןעמ ױזַא יװ ,ןפוא םעד ןופ ןעז טנַאקעג ייז

 ןָאט א ןענַאטשעג זיא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא .;עטלמַאזראפ

 .ןיגינעק רעד רַאֿפ לוטש ַא --- רעקירעדינ ?סיּבַא ןוא ,נינעק ןרַאפ

 יד טצעזעגסיוא ןעמ טָאה לָאז ןסיורג םניא טייז רעטכער רעד ןֹופ

 -וּפעד עשיצירּפ יד --- טייז רעקניל רעד ןופ ,ןטַאטוּפעד עשיחלג

 עסיורג יד רַאפ ןלוטש טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה רטנעצ ןיא .ןטַאט

 ןעמ טָאה טיױזטעה ןוא ,ןראטסינימ ןוא ןלארענעגנ ,רעטכיר

 -רַאפ עתמא יד ,דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד יד טצעזעגסיוא

 טנכער ייז טימ זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד ןוא ,קלָאפ ןופ רעטערט

 ,קרַאטש רעייז טשינ ךיז ןעמ

 ייוו ,רעטעּפש ןעמוקעג גנוציז רעד וצ ןזיא טענַאוטנַא . ירַאמ

 טשינ רענייק יז טָאה ,ןעמוקעגניירַא זיא יז ןעוו ןוא ,ערעדנַא יד

 ןּביוהענפיוא טשינ טנַאה יד םענייק ייּב ךיז טָאה סע .טסירגַאּב
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 טשינ ליומ סָאד םענייק ייּב ךיז טָאה'ס ןוא ,ןרידָאלּפָא וצ ריא

 | ""!ןיגינעק יד לָאז ןּבעל , ןעיירש וצ טנפעעג

 ןעֶמ סָאװ ,לוטש רעד ףיוא טצעזענקעווַא ?ליטש ךיז יז טָאה
 .העש עכעלטע ןסעזעג יז זיא ױזַא ןוא ,טיירגעגוצ ריא רַאפ טָאה
 .שריפעג טָאה ןעמ סָאװ ,סעטַאבעד יד וצ טרעהענוצ ךיז טָאה ןוא

 טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןוא עדער ןייז ןטלַאהעג טָאה נינעק רעד ןעוו

 ,טפָאה רע זַא ןוא טנעמָאמ םעד ףיוא טקוקענסױורַא ננַאל ןיוש

 הכולמ רעד ןופ ןייזליואוו ןרַאפ ןטעּברא טעװ גנולמַאזראפ יד זא

 רעּבָא ,טלעטשענפיוא ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,קלָאפ םנופ ןוא

 -יירש וצ ?יומ סָאד טנפעענ טשינ םענייק ייּב ךיז טָאה ןַאד וליפא

 / "'ןןיגינעק יד לָאז ןּבעל גנַאל , ןע
 ןעמ טָאה טימהעד ןוא ,טרירָאנניא ןצנַאנניא יז טָאה ןעמ

 , ,ריא וצ גנוטכאראפ עסיורג יד ןזיװעגכױרַא
 ןסעזעג ןיא טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,העש עכעלטע יד ןיא

 יד ףיוא טקוקעג טייצ עצנַאג יד יז טָאה ,ננולמאזרַאֿפ רעד ףיוא

 לָאמ עטשרע סָאר ןעוועג זיא סָאד .דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד

 -רַאפ טימ טנָאנ ױזַא ןפָארטענ ךיז טָאה יז סָאװ ,ןּבעל ריא ןיא

 ןַא ףיוא לָאמ עלַא ןניוא יד טימ ךיז יז טָאה ,קלָאפ ןופ רעטערט

 ַא רַאפ סָאװו ,ןפערט טוװאורּפעג ןוא טלקעטשענּפָא םינּפ רעדנַא

 םנופ ןטַאטוּפעד יד רַאפ ,ייז רַאפ .רענעי ןוא רעד זיא'ס שטנעמ

 ערעדנַא יד רַאפ ױוװ ,רעמ טָאהעג ארומ יז טָאה ,דנַאטש ןטירד

 ןשיװצ ;טסיזמוא ןעוועג טשינ ןיא אהומ ריא ןוא ,ןטַאטוּפעד

 ,םענייא ןעניפעג ֹוצ ןעוועג רעווש זיא רעטערטראפ-סקלָאפ ענעי

 ףיוא ןנָאז ןענָאק ןוא גנוניימ עטונ ַא ןֹּבָאה ריא ןגעוו לָאז סָאװ

 ,..טרָאװ טונ א ריא

 יז טָאה עיטַארקַאטסירַא רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד ןשיווצ ךיוא

 -ענ האנש יד זיא רעּבָא ענעי ייּב ,םיאנוש לסיּב שּפיה ַא טַאהעג |

 םנופ ןטַאטוּפעד יד ייּב ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,עכעלנעזרעּפ ַא ןעוו

 ןייס ןעוועג טשינ ןיגינעק רעד וצ האנש יד זיא דנַאטש ןטירד

 י ,עכעלנעזרעּפ
 -ַאטנַא ירַאמ ןעזענ טייצ רענעי ןיא ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 -עּפש ןּבָאה ,ננולמַאזרַאפ רעד ןופ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא טענ

 .ריא ףױא ןקוק ֹוצ תונמחה ַא ןעוֶועֶג זיא'ס זַא ,טלייצרעד רעט
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 ןסעועג זיא יז .טגערעגפיוא ןוא זעוורענ ,סַאלּב ןעוועג זיא יז

 עלַא ךיז ןּבָאה םינּפ ריא ןֹופ ןרילָאק יד ןוא ןליוק עסייה ףיוא יו

 .ןטיּבעג לָאמ

 .ןּבָאה ,ןֶא גנַאפנָא עמַאס ןופ ןטרַאװרעד טנַאקעג טָאה ןעמ יו |

 מורא ךיז ןּביוהעגנָא דֹלַאּב ןדנַאטש יירד יד ןופ ןטַאטוּפעד יד
 טשינ ךָאד ןענעז דנַאטש ןטירד םעד ןֹופ ןסערעטניא יד .ןסייר
 ,ןרנַאטש ייווצ ערעדנַא יד ןופ ןסערעטניא יד יװ ,עּבלעז יד ןעוועג

 רעד ףיוא ןּביוהעגפיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ענַארּפ רעדשי ןיא ןוא

 ןדנַאטש ייוצ ערעדנַא יד ןופ ןטַאטוּפעד יד ןּבָאה ,גנולמַאזרַאפ

 .דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד יד ןגעק טמיטשעג

 ךיז ןּבָאה ןטַאטוּפעד ערעדנַא ךיוא ,טרענודעג טָאה ָאּבַארימ
 ףנופ ףוס םייּב זַא ,טייו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא'ס ןֹוא ,טכָאקעג

 ךיז ןסָאלשַאּב דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד יד ןּבָאה יַאמ שדוח

 ייז וצ ןייטשוצ ןלָאז ייז זַא ,ןטאטוּפעד עשיחלג יד וצ ןדנעוו וצ

 גנולמאזראפ עלַאנָאיצַאנ יד סלַא ןרימַאלקַארּפ ךיז ןעמַאזוצ ןוא

 .ןטַאטוּפעד עשיצירּפ יד געוו םעד ןּבעג ןצנַאנניא ןוא

 ענייז ןוא גינעק ןפיוא ארומ ַא ןפרָאװענּפױרַא טָאה סָאד

 טרעװ עגַאל יד זַא ןפיירגַאּב ןּביוהעגנָא ןּבָאה ייז ;ןרָאטסינימ

 .רעטסנרע ךָאנ ןרעוו רעטעּפש טעװ יז זַא ןוא טסנדע
 רעד ןּנרָאטשעג טענַאוטנַא ירַאמ ייּב ןיא ינוי ןט-4 םעד

 .ןּביז ראי א ןופ עלעגניי א ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,ןוז רעטסטלע

 ןפראטשעג זיא רע רעדייא טייצ ערעננעל ַא קנַארק ןעוועג ןיא רע

 -עג קורדנייא ןכעלקערש א רעטומ רעד ףיוא טָאה טיוט ןייז ןוא

 -ניק ריפ יד ןופ .טאהעג ביל קרַאטש רעייז םיא טָאה יז ?לייוו ,טכַאמ

 ַא ,ייוצ זיולּב ןּבילּבעגנ ריא ןענעז ,ןריוּבעג טָאה יז סָאװ ,רעד
 ךָאד ,ןעמעלַא ךָאנ ,זיא יז יו ױזַא ןוא ,עלעגניי ַא ןוא עלעדיימ
 קרַאטש רעייז ןעוועג רעּבירעד יז זיא ,רעטומ עיירטעג ַא ןעוועג
 | | .טנייוועג ךס א טָאה יז ןוא טלפייווצרַאפ

 -רַאפ קרַאטש רעייז ןעוועג זיא רעטז16 רעד סיאול ךיוא
 קרַאטש םיא טָאה דניק םנופ טיוט רעד .טייצ רענעי ןיא טלפייווצ
 | : ,טרעדורעצ

 -רַאפ עלַאנַאיצַאנ יד ןעוו ,טייצ א ןיא ןעוועג סָאד זיא דָארג |
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 .ןסילשַאּב ֹוצ ןגַארפ עקיטכיוו רעייז ךיז רַאפ טַאהעגנ טָאה גנולמַאז
 .גינעק ןטימ ןרערכרוד טפרַאדעג םעד ןנעװו ךיז טָאה ןעמ ןוא

 ,גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנַאיצאנ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,יִליֵאֹּב זיא

 ןןּברָאטשעג זיא דניק סָאד יװ ,םעדכָאנ גָאט ַא םיא וצ קעװַא
 .-רַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא רע טָאה ץלַא |ופ רעירפ
 ןוא ,שחוי םנופ טיוט ןּבילוצ ןרעיודַאּב טקירדעגסיוא גנולמַאז
 .עקיניא ןעמענפיוא לָאז רע גינעק םעד ןטעּבעג רע טָאה םעדכָאנ

 רעייז ןגעו ןדערכרוד םיא טימ ךיז ןפרַאד עכלעוו ,ןטַאטוּפעד
 .ןגַארפ עקיטכיוו

 ןַא ,יליַאּב טנעדיזערּפ םייּב ןלעוּפ טוואורפעג טָאה גינעק רעד

 -ביוו יד ןגעוו ןטַאטוּפעד יד טימ ןדערכרוד ךיז לָאז רעטסינימ ַא

 טָאה וליַאּב רעּבָא .גנונדרָא-גָאט ןפיוא ןעייטש סָאװ ,ןכַאז עקיט

 :ףרַאש ןוא ץרוק טרעפטנעעג

 א ,עגַאל רעטסנרע ַאזַא ןגעוו רעּבָא ךיז טלדנַאה ָאד --
 םנופ עלָאר יד ןליּפש לָאז סָאװ ,םענייק ןּבָאה טשינ ףרַאד ןעמ
 -  ..סלָאפ ןוא גינעק ןשיווצ רעלקעמ

 טָאה גינעק רעד סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 ןופ טשינ זיא סָאװ ,םענייא ןופ רעטרעוו עפרַאש עכלעזַא טרעהעג
 | ,החּפשמ ןייז

 ,טרעהעג סָאד טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג טשַאררעּביא זיא רע
 .גננערטש ףיורעד ןרעפטנעוצּפָא םיירג ןעוועג ןיֹוש זיא רע ןוא

 םיא רַאפ טייטש סָאד זַא ,טנַאמרעד ךיז רע טָאה דלַאּב רעּבָא

 -ָאיצַאנ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד רָאנ ,שטנעמ ַא יױזַא טָאלג טשינ

 טלעטשענ רע טָאה תונמחר ןופ ןָאט ַא ןיא .ננולמַאזרַאפ רעלַאנ

 | | | :ענַארפ ַא

 טשינ דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד יד ןשיווצ ןעד ןענעז ---
 ...?רעדניק ןופ סעטַאט ךיוא ןיילַא ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ

 -נעס ןייק רַאפ טייצ יד ןעוועג טשינ סלָאמַאד רעּבָא זיא סע

 גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןאפ טנעדיזערּפ םֶלֵא ,ןטנעמיט
 ,טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ עסיורג ַא ןגָארטעג ךיז ףיוא יליַאּב טָאה
 .טָאה רע ןוא ,ןגײלּפָא טנָאקעג טשינ ןגַארפ עקיטכיוו יד טָאה ןעמ

 .,גינעס םנופ טרעדָאפ רע זַא ,ןָאט ןטסעפ ַא ןיא טנַָאזעג רעּצירעד

 'ןדערלרוד ךיז ןפרַאד עכלעוו ,ןטַאטוּפעד יד ןעמענפיוא לָאז רע
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 יד ןעֶמעֶנפיוא ןוא ןנלָאפ טזומעג טָאה נינעק רעד ןוא ,םיא טימ

 | ,ןטַאטוּפעד
 ,ןכָארּבענ ןעוֶועֶג ןיוש זיא םוטנינעק םנופ טָכַאמ יד

 -ָאלק ןוא רערָאלק ץלַא ןרָאװעג ךָאד רעּבָא ןיא לָאמַא סָאװ

 וצ ןרעהוצוצ ךיז העדּב טשינ וליפַא טָאה גנוריגער יד זא ,רער

 רָאנ טשינ רָאלק ןעזעג ןּבָאה סָאד .גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד
 ערעדנַא ןוא זירַאּפ ןופ רעניואוונייא יח ךיוא רָאנ ,ןטַאטוּפעד יד

 -נָא ךיירקנַארפ ןופ טָאטש-טּפיוה רעד ןיא ךיז ןּבָאה ןַאד .טעטש

 ןוא ,טקירדרעטנוא ןטנוּב יד ןּבָאה ןטַאהלָאס ןוא ,ןטנוּב ןּביוהעגנ

 ,גנורינער רעד ןנעק ןרָאצ ןרעסערג א ךָאנ ןפורענסיורַא טָאה סָאד

 טָאה גנולמַאזחַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןעגנוציז יד ףיוא

 -ַארּפ ןּבָאה דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד יד ,טכָאקעג ךיז ןעמ

 ןיא טָאה ָאבַארימ .טולּב טסיגרַאפ ןעמ סָאװ ,םעד ןגעק טריטפעט

 -ַאשעג טשינ ךיוא ןוא גינעק םעד טריקיטירק ףרַאש סעדער ענייז

 רעד ףיוא ןענַאטשעג לָאמנייא זיא רע ןעוו ןוא ,ןינינעק יד טעוװענ

 םערער עפראש ענייז ןופ ענייא ןטלַאהענ טָאה ןוא עמרָאפטַאלּפ

 טמוק רעט-16 רעד סיאול זַא ,ןדלָאמעג טָאה ןעמ ןוא גינעק ןגעק

 -ןּבייל רעקרַאטש ןייז טימ טרענודעגסוא אֶּבַאריִמ טָאה ,ןָא
 :עמיטש

 -ירּב ערעזנוא ןופ טולּב סָאד טציא ךיז טסינ זירַאּפ ןיא

 ןכעלקילטמוא םנופ רעטערטרַאֿפ יד ,ָאד עלַא ריִמָאל זיא .רעד

 קלאפ א ןופ ןנייווש סָאד ,קידננייווש גינעק םעד ןעמענפיוא ,קלָאפ

 ""!נינעק ַא וצ גנונרָאװ א זיא
 רעד סיאול זיא גנולמַאזרַאפ רעד ןופ לַאז ןיא ןעמוקעגניײירַא

 ,ןעניימ טנַאקעג עקַאט טָאה ןעמ זַא ,לעטשנָא ַאזַא טימ רעט6

 -ענמורא ןעוועג זיא רע ;לטָאז ןיא טסעפ ךָאנ ךיז טליפ רע זַא
 ענעעזעגְנָא ןופ ןענַאטשַאּב זיא עכלעוו ,עטיווס ןייז ןופ טלגניר

 רע ןזַא ,ןליפ ןלָאז עלַא זַא ,ױזַא ןטלַאהעג ךיִז טָאה רע .טיילפיוה

 ,ליו רע סָאװ ,ןָאט ןָאק רע זַא ןוא ,רעשרעה רעד ,גינעק רעד זיא

 יז רע טָאה ,ןטלאהעג ןַאד טָאה רע סָאװ ,עדער רעד ןיא ןוא
 ןציטש דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד יד סָאװ ,ףיורעד טגָאלקעג

 רֶע ;רָאפ טנַאלש גטורינער יד סָאװ ,ןטקעיארּפץעזעג יד טשינ

 רעד וצ לָאוָאל טשינ ןענעז ייז זַא ,םעד ןיא טקידלושַאּב ייז טָאה

234 



 רע טָאה טקידנעעג ןוא ,טנרָאװעג ,טעשַארטסעג טָאה רע ;הכולמ

 ייַאנ יד ,ןייגחעדנַאנופ ךיז ןלָאז ןטַאטוּפעד יד זַא ,לעפַאּב ַא טימ
 !טזיילעגפיוא טרעוו גנולמַאזראפ עלַאנָאיצ

 יד טקידנעענ טָאה רעט-16 רעד סיאול יו םעדכָאנ דלַאּב

 טעוו'מ זַא ,טייקרעכיז רעלופ רעד טימ קעװַא רע זיא ,ענייז עדער

 -יחלנ יד זיולּב ;שרעדנַא ךיז טָאה טזאלענפױא רעּבָא ,ןנלָאפ םיא

 םנופ ןטַאטוּפעד יד .קעװַא ןענעז ןטַאטוּפעד עשיצירּפ ןוא עש

 ;רעטרע ערעייז ףיוא ןציז ןּבילּבעג ןענעז רעּבָא דנַאטש ןטירד

 -ַאֹּב ייז ןּבָאה ערעדנַא יד טימ ענייא ךיז קידנדערפיונוצ טשינ

 !גינעק םעד ןנלָאפ וצ טשינ ןסָאלש

 טייצ רענעי ןיא טָאה -- ' ?דנַאטש רעטירד רעד זיא סָאװ,,

 רעד, -- .חלג רענעזעוועג ַא ,סעיאיס טַאטוּפעד רעד ןּבירשעג

 ?קלָאפ סָאד ט צ י א זיא סָאװ ןוא .קלָאפ סָאד זיא דנַאטש רעטירד

 ןרעוו ל?יוװ קלאפ סָאד ?ןרעוו קֶלָאפ סָאד ליוװ סָאװ ןוא .טשינרָאנ

 ."גנידצלַא

 הלנ רענעזעוועג רעד סָאװ ,רעטרעװו עכעלטע יד טָא ןיא

 ,דנַאטש ןטירד םעד ןנעוו רושָארּב ַא ןיא ןּבירשענ טָאה סעיאיס

 -עג טציא זיּב זיא סָאװ ,קלָאפ סָאד ,ךס א טקירדענסיוא רע טָאה

 -סיורַא טָאה'פ ןוא ץ' א ןרעוו טלָאװעג טציא טָאה ,טשינרָאג ןעוו

 יד ,קלָאפ ןופ רעטערטרַאפ עתמא יד .ףיורעד טומ נונעגנ ןזיוועג

 ןרַאפ ןקָארשרעד טשינ ךיז ןּבָאה ,דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד

 ערעדנַא יד ןוא קעװַא זיא רע יו םעדכָאנ ןוא ,גינעק םנופ לעּפַאּב

 טימ ןעגנַאנעגנָא רעטייוו ייז ןענעז ,קעװַא ךיוא ןענעז ןטַאטוּפעד

 .גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןעגנולדנַאהרַאפ יד

 ךיז טָאה ןעמ ;רעטסנרע ןַא רעייז ןעוועג זיא טנעמָאמ רעד

 טימ ןוא ןטַאדלָאס ןקישניירַא לָאז גינעק רעד זַא ,ןטכיר טנַאקעג

 רעט-16 רעד סיאול רעּבָא .גנװלמַאזרַאפ יד ןּביירטעצ טלַאװעג

 ,רעכיז ןעוועגנ ןיא רע .טקישעגנירַא טשינ ןטַאדלָאפ ןייק טָאה

 ,טרעהענ טָאה רע ןעוו רעֹּבָא ,ןנלָאפ ךיוא ױזַא םיא טעוו ןעמ זַא

 גנולמאזרַאֿפ רעד וצ רע טָאה ,טשינ ךיז ןעיינעצ ןטַאטוּפעד יד זַא

 ףענעי ןוא ,יעזערב עד ןיקרַאמ םעד ,הילש ַא םענייז טקישענוצ

 יד טרעוו נינעק ןופ לעפַאּב ןפיוא זַא ,ןדלָאפענ ךעלרעייפ טָאה

 .טזיילענפיוא גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ
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 ןרָאװעג ןיא דנַאטש ןטירד םנופ ןטַאטוּפעד יד ןשיווצ

 ןעוועג ןיוש ןענעז סע ןוא ,טקוקעגרעּביא ךיז ןּבָאה עלַא ;?מוט ַא

 .ןזָאלרַאפ ןוא ןגקָאפ ףרַאד ןעמ זַא ,טניימעג ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 טָאה סָאװ ,ךאז ַא ןעשעג זיא טנעמָאמ םעד ןיא רעּבָא .לַאז םעד

 :טפושיּבכרַאֿפ יו ןעמעלַא

 ךיז .טָאה ןעלטנַאמ עצרַאוװש יד טימ ןטַאטוּפעד יד ןשיווצ

 טיס ,ןַאמ רעקרַאטש ,רעטיוּבעזטסעפ ַא ,רענייא ןּביוהענפיוא

 ןיא םינּפ עטלּפוטשעג סָאד .ןרעטש ןכיוה ַא ןוא ּפָאק ןסיורג ַא

 ףיוא קידנעקניה .רעטנוצ יו טיור ,טמַאלפעצ ןעוועג םיא ייּב

 םוצ ןעגנַאגעגוצ טירט עלענש ןוא עטיירּב טימ רע זיא םופ ַא

 ןוא ,ךױה רעד ןיא טנַאה ןייא קידנּביוהפיוא ןוא ,חילש סנינעק

 .טימ רע טָאה ,ןעלסקַא עטיירּב יו יד ןיהַא ןוא רעהַא קידנניוװ

 :לוק ןפיוא ןנירשעגסיױרַא סעּב

 טָאה רעהַא טקישעג זַא ,םענייד רעשרעה םעד גָאז ןוא יינ ---

 .,ןַאד זיולּב רימ ןלעװ ןענַאד ןופ קעװַא זַא ןוא ,קלָאפ סָאד זנוא

 !ןּביירטסיױרא ןסקיּב טימ זנוא טעװ ןעמ ןעוו
 | .ָאּבַארימ ןעוועג זיא סָאד

 יד ןדנוצעגנָא ןּבָאה ענייז רעטרעוו עטלייצעגנ עכעלטע יד טָא

 ןעמ ןוא .ןטַאטוּפעד ערעדנַא עלַא ןופ תומשנ יד ןוא רעצרעה

 -עג גינעק םנופ טכַאמ יד ןיא טנעמָאמ םענעי ןיא זַא ,ןגָאז ןָאק

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןעננאגעגרעּביא זיא ןוא ןלַאפ

 .גנולמַאזרַאפ

 ,עמירא יד ייּב ,קְלָאפ ןופ ןסַאמ עטיירּב יד ייּב רָאנ טשינ
 -לָאטש יד טָאה ,עכייר יד ייּב וליפא ןוא סַאלקלטימ םייּב ךיוא רָאנ

 ננולמַאזרַאֿפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ גנוטלַאה עקיטומ ןוא עצ

 עטריגעליווירּפ רָאנ יד ןופ םַאנסיוא ןטימ .ןעמונעגסיוא קרַאטש

 -ַאנ רעד ןֹופ טייז רעד ףיוא ןעוועג עלַא טעמּכ ןַאד ןענעז ןסַאלק

 טקידלושַאּב ןוא ,גינעק םעד ןגעק ןוא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצ

 טָאה גינעק םנופ ןעגנולדנַאה עשיטָאּפסעד ןוא עננערטש יד ןיא

 ,טענַאטנַא ירַאמ ןגעק ,ריא ןגעק .ןינינעק יד ךעלכעזטּפיוה ןעמ

 ןוא רעסערג ץלַא ןרָאװעג לָאמַא סָאװ קלאפ ןופ ןרָאצ רעד זיא

 ,רעקרַאטש

 טָאה גינעק רעד זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאּב רעטעּפש זיא'פ ןעוו
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 ןוא רעקענ .רעטסינימזץנאניפ םעד טעניּבַאק םנופ ןפרָאװעגסױרַא
 וצ טניונעג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןרָאטסינימ ערעדנַא עלַא יד
 ךָאנ  ןרָאװעג ןרָאצ רעד זיא ,גנולמַאזרַאפ עלַאנַאיצַאנ יד ןציטש
 ןיא םעד ןיא קידלוש ךס ַא זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ ןוא ,רעסערג
 ,ןטנוּב עטסנרע ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה זירַאּפ ןיא .טענַאוטנַא ירַאמ
 ןצ טגָאזענּפָא ךיז ןּבָאה ןטַאדלָאס ןעוו ,זלַאּפ ןליועג ןענעז'ס ןוא

 -עגניירא רַאפרעד ייז טָאה ןעמ ןוא ןטנַארטכנָאמעד ףיוא ןסיש |
 רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןראטנוּב יד .שינעגנעפענ ןיא טצעז
 -ינער יד ןוא ,סעמחוט ןוא רעזייה ןדנוצעג ןּבָאה טָאטש-טּפיױה
 -עג , ירד ףיוא ןוא ,ןטַאדלָאס טריזיליּבָאמ םוטעמוא טָאה גנור
 עשידנעלסיוא .עריא טלעטשענקעװַא יז טָאה| "'רעטרע עכעלרעפ
 -םִא טשינ ךיז ןלעװ עכלעוו ,ןשטייד ןוא רעראצייוװש ןופ ןקפוּפ
 ...ןזיוצנַארפ ןופ טולּב ןסיגרַאפ יו ,ךַאז אזַא רַאפ ןלעטש

 ןַאד ןיֹוש ךיז טָאה עכלעוו ,גטוריגער רעשיטָאּפסעד רעד רַאֿפ
 -עג גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד זיא ,טלקַאװעג ךעלשּפיה ץנַאג
 ןגעוו טכוזעג טָאה יז ןוא ןגיוא יד ןיא ןרָאד א יו טקנוּפ ןעוו
 -ַאלּפעג טָאה ןעמ .ריא ןופ ןרעוו ֹוצ רוטּפ ױזַא יו ,ןעלטימ ןוא
 -ננירמורַא יז ןוא טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןריפוצרעּבירַא יז טעווענ
 -רַאפ יד זיא לַאסרעװ ןיא לייוו ,ןטייז עלַא ןופ רעטילימ טימ ןעל
 טפראדעג ריא רַאפ ךיז טָאה ןעמ ןוא ךעלרעפעגיוצ ןעוועג גנולמַאו
 גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד רעּבָא .ןקערש-

 ץלָאטש ןוא קיטומ ןּבָאה ייז ןוא ןרַאנרַאפ טזָאלעג טשינ ךיז ןּבָאה
 לַאסרעװ ןופ קעװַא טשינ ןלעװ ייז זַא ,גינעק םעד ןסיוו טזָאלעג)

 יד .קלָאפ ןראפ עיצוטיטסנַאק א ןטעּברַאסיוא טשינ ןלעוװ ייז זיּב
 -עד טימ תוחוּכ ןיא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאג
 ךיירקנַארפ רעּביא טשרעהעג טָאה סָאװ ,עיטסַאניד רעשינָאּברוּב
 סלָאֿפ סָאד ?ייוו ,ןָאט טנַאקעג סָאד טָאה יז ןֹוא ,תורוד ליפ ױזַא
 וי ,ריא טימ ןעוועג זיא

 ןוא ןעיימרַא טריזיליּבָאמ גנוריגער יד סָאװ ,ןיילַא םעד ןופ
 זַא ,ראלק ןעוועג זיא ,ןטסנוּפ עשינעטַארטס ףיוא םיוא יז טלעטש -
 ןעמ טיירג ָאד זַא ,קלָאפ ןגעק גנורעוושרַאפ ַא ןעמ טעװענַאלּפ ָאד
 -נָא רעמ ךָאנ טָאה סָאד ןוא ,הטיחש עכעלקערש ַא ןכַאמ וצ ךיז

 ןּבָאה עכלעוו ,ןסַאמ . יד ייּב טסייג ןרענָאיצולַאװער םעד ןדנוצעג
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 ןסַאנ יד ןענעז ילוי ןט-12 םעד ןוא ,ןטילעג ערעדנַא עלַא יו רעמ-

 םייּב ןוא ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןרָאװענ לָאמַא טימ זירַאּפ ןופ

 יַאמ ַא ןסקַאװעגסיוא דרע רעד רעטנוא ןופ יו זיא לַאיִאר יעלַאּפ

 -עג ןּבָאה עלַא ןוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ טנזיזט ןעצ רעּביא ןופ עס.

 זַא ,למוט אזא ןעוועג זיא'ס ןוא טמערַאילעג ןּבָאה עלַא ,ןגירש

 םנופ תוחוּכ יד ןיא טּביולגעג טשינ רעירפ ןּבָאה סָאװ ,יד וליפא

 "עג טָאה ןעמ .םעד ןיא ןּבױֿפנ ןּביױהעגנָא אי טציא ןּבָאה ,קלָאפ

 יָאק טשינ טעװ ןעמ סָאװ ,םרוטש ַאזַא ןִא ךיז טקור סע זַא ,טליפ

 .עיצולָאװער רעד ןופ םרוטש רעד --- לענש יױזַא ןליטשנייא ןענ

 רענייק ,טריפעג טשינ עסַאמ עסיורג ענעי טָאה רענייק ןוא

 -גייא ;סױרַא ןיילַא זיא יז --- ןפורעגסױרַא טשינ סַאג ןיא יז טָאה

 ;ןפיױצעג םוטעמוא ןופ ןיהַא ךיז ןעמ טָאה זייזונּפורג ןוא זייווקיצ

 עסַאמ רעצנַאג רעד ןופ ןוא רעדנוזַאּב ןקיצנייא ןרעי ןופ טָאה סע

 "רעד זיא'ס ןוא ,ןגירשעגסױרַא טסעטָארּפ רעקרַאטש א ןעמאזוצ

 יַארּפ ןקרַאטש םעד לָאז סָאװ ,רענייא ןייק ןעועג טשינ ךָאנ ?ייוו

 ַא ,טלַאטשעג ַא ןּבעג עסַאמ רעד ןופ ןוא ענלצנייא יד ןופ טסעט

 רעריוו זיא ןַאד ןוא ,ןריפ עיניפ רעכיילג ַא ןיא םיא ןוא ,םרָאפ

 רעגנָא ןעמעלַא ןוא טפושּכרַאפ ןעמעלַא טָאה סָאװ ,ךַאז ַא ןעשעג

 :עיצולָאװער רעד רַאפ גנורעטסיינַאב טימ ןרנוצ

 ףיוא ןעננורּפשעגפורַא זיא םינּפ טרַאצ ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא

 רע טָאה ,טנַאה רעד ןיא טעלָאטסיּפ ַא קידנטלַאה ןוא שיט ַא

 :ןגירשעגסיוא

 סע !ןרילרַאפ טשינ טייצ ןייק טציא רָאט ןעמ !רעגריּב ---

 טכַאנײב טנייה ךאנ זַא ,דָאב-טולב ַא וצ טיירנ ןעמ זַא ,רָאלק זיא

 ןעמעלַא זנוא ןעגָאילַאטַאּב עשטייד ןוא עשירַאציווש יד ןליוו

 עלַא ךיז רימָאל ,ןרילרַאפ טשינ טייצ ןייק רימֲאל !ןמכעשסיוא

 | !ןענעפָאװַאּב

 רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא םינּפ ןטרַאצ ןטימ ןַאמרעטנוי רעד

 .ןעלומעד ?ימַאק ןעמָאנ ןטימ ,טעֶאּפ רעשיזיוצנַארפ

 ליפיוזַא ןזיױװשנסױרַא טָאה רעכלעזו ,רעטביד רעגנוי רעד ,רע

 ךאנ ןַאד טָאה ,גנורעטסיינַאב ?יפיוזא ךיז ןיא טַאהעג ןוא טומ

 טעװ עיצולַאװער יד ןעוו ,רעטעּפש זַא ,טסואוועג טשינ ןייֿפַא

 "רַאֿפ רע טעוו ,רָארעט .ןשרעה ןּביױהנָא טעושפ ןוא רעטייוו קעווַא
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 ןַאד ןיא רע .עניטָאליג רעד ןופ רעסעמ ןרעטנוא ּפָאק ןייז ןריק
 טָאה רע ןוא ,טפנוקוצ רעד ןיא ןּביולג ןוא רעייפ טימ ?ופ ןעוועג

 .ןפמעק ןוא ןענעּפָאװַאּב וצ ךיז קלאפ סָאד ןפורעג
 | .ןגירשעג רע טָאה -- !רעוועג םוצ -- |

 ןֹּבָאה ייז ןוא קיבליה ןעגנולקענּפָא ןּבָאה רעטרעוו ענייז ןוא

 ןוא רעטנזיוט ןופ עסַאמ יד ןוא ,ןדנוצעגנָא תומשנ ןוא רעצרעה

 ,םיא ךָאנ טזָאלעג ךיז טָאה ןשטנעמ רעטנזיוט

 -םוא ןייק ןוא רעו זיא רעוו ןסיוו למוט םעד ןיא לָאז ןעמ ידּכ

 זַא ,ןסייהעג ןעלומעד ?ימַאק טָאה ,ןסיגרַאפ טשינ טולּב קידלוש
 טעו סָאד ןוא ןעלטיח יד וצ סעדרַאקָאק ןעּפעשטוצ ךיז ןלָאז עלַא

 קלאפ ןרַאפ ןפמעק סָאװ ,ןטָאירטַאּפ יד רַאפ םרָאפינוא ןימ ַא ןייז

 ,םזיטָאּפסעד ןנעק

 ןּבָאה --- ?עדרַאקָאק יד ןייז לָאז רילָאק ַא רַאפ סָאװ ןוא ---

 | .ןעיירשעג טרעהעג ךיז

 ןירג -- .טרעפטנעעג ןעלומעד ?ימַאק טָאה --- !ןירג ---
 .גנונעפָאה טניימ

 ךיז טָאה ןוא םיֹוּב ַא ןופ ?טעלּב ןירג ַא ןסירעגּפָא טָאה רע
 ;ןָאטעגכַאנ עֶלַא םיא ןּבָאה דלַאּב ןוא ,לטיה םוצ טּפעלקעגוצ סע

 לַאיַאר יעלַאּפ םעד ןּבעל ןסקַאװעג ןענעז סָאװ ,רעמיוּב עלַא יד ןופ

 וצ טפעלקענוצ ייז טָאה ןעמ ןוא רעטעלּב יד ןסירענּפָא ןעמ טָאה
 ,יױזַא ןֹוא ,גנורעטסייגַאב ַא ,דיירפ ַא ןעוועג זיא סע .ןעלטיה יד

 -ער טימ ןוא ןעלטיה יד ףיוא גנונעפַאה ןופ לָאּבמיס םעד טימ

 -רַאמ טוָאלעג ךיז ןעמ טָאה ,רעצרעה יד ןיא טומ ןרענָאיצולָאװ
 -עג טימ טפול יד קידנכליהרַאפ ,זירַאּפ ןופ ןסַאג יד רעּביא ןריש
 | :ןעיירש

 !עַלַא ךיז טנפָאוואּב ,רעגריּב ---

 ןשיווצ טקיטשעג טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה עיצולָאװער יד
 םױרַא ןיא יז --- גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנָאיצאנ רעד ןופ טנעוו ריפ
 ,סַאנ ןיא
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* 

 | ןעצ לטיּפַאק : -

 ןופ החקנ יד ןוא ל'טשַאּב דעד ןופ ןלַאפ טַאד

 ןטארפַאטשירַא יד ןיא קלאפ

 רעד טָאה ןעלומעד לימַאק סָאװ ,'רעוועג םוצ ,, ףור רעד
 רעד טימ ךיז טָאה ,לַאיַאר יעלַאּפ םייּב ןזָאלענסױרַא רעטשרע
 -ַאפ ץנַאג ;טָאטש רעד רעּביא טיירּפשרַאפ ץילּב ַא ןופ טייקלענש

 עלַא ןיא ןעמ טָאה רלַאּב ןוא טּפַאכענפיוא ףור םעד טָאה זיר

 -ויִּב ןוא גָאטייּב ,ןדרעווש ןוא סעקיּפ ןכַאמ ןּביוהעגנָא סעינשיזוק

 ןעמ ,טצירּפשעג ןּבָאה ןעקנופ ןוא ןעננולקענ סרעמַאה ןּבָאה טכַאנ

 םעד ןגעק ןענעפַאװַאּב וצ ךיז ןזייא ןוא לָאטש טחימשעג טָאה

 -עטַארטס ףיוא טלעטשעגסיוא טָאה גנורינער יד סָאװ ,רעטילימ

 -רעוועג עסיורג ןופ ןריט יד ןסירענפיוא טָאה ןעמ ,ןטקנוּפ ןעשיגי

 וצ ןטעלָאטסיּפ ןוא ןדרעווש ןוא ןסקיּב טלייטעצ ןוא סעדַאלקס
 -ַאֹּב וצ טיירג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעגריּב עשיטָאירטַאּפ עלַא יד

 .עיכרַאנָאמ רעד ןגעק קלאפ סָאד ןציש
 ןעמ טָאה ,טנפָאװַאּב ךיז טָאה זירַאּפ ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןוא

 -םוא םעד ןקירדוצרעטנוא טעװענַאקּפעג ףיוה רעלַאפרעװ םניא
 רעד ,טענַאוטנַא ירַאמ .טולּב ןיא ןעקנירטרעד םיא ןוא דנַאטש

 ,טסואוועג ןּבָאה עכלעוו ,ןרָאטסינימ עיינ יד ןוא ַאוטרַא'ד ץנירּפ

 ןּבָאה ,רעטקַארַאכ ןכַאװש א טימ שטנעמ א זיא גינעק רעד זַא

 -םיוא םעד ןעקנירטרעד וצ ױזַא יו ,רענעלּפ טעברַאענסיױא ןייֵלַא

 ייז טעװ סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז ייז ןוא ,טולּב ןיא דנַאטש

 רעד זַא ,ןעמוקענסיוא ייז ייַּב זיא'ס לייוו ,רעווש ןעמוקנָא טשיג

 ַא ןופ סָאש ןייא זַא ןוא רַאפעג יד יוװ ,רעסערגנ ךס  ַא זוא ?מוט

 .ןביירטעצ וצ ןעמעלַא גונעג ןייז טעוו טַאמרַאה

 -עג טָאה -- ,ןָאט ןפרַאד ןלעװ רימ סָאװ ,עקיצנייא סָאד,

 ,"ןעלטיה יד ןָאטנָא זיא --- ,ןרָאטסינימ עיינ יד ןופ רענייא טגָאז

 םייּב ןסעזעג ףיוה ןיא ןענעז עֶלַא ןעוו ,טגָאזעג סָאד טָאה רע
 ,ןָאליפ רעטסינימ רעד ןוא ,ןיינקיואוו טזָאלענ ךיז ןּבָאה ןוא שיט
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 ,קלָאפ סָאד טַָאהעג טנייפ קידנעטש טָאה סָאװ ,טַארקַאטסירַא ןַא

 ײוװַא ןכַאמ ןשטנעמ עמירָא יד סָאװ ,םעד ןופ קזוח טכַאמעג טָאה

 .ןסע וצ סָאװ טשינ ןּבָאה ייז סָאו ,םעד ןופ ?מוט ?יפ

 ייז ּביוא --- .טגָאזעג רע טָאה -- ?ױזַא ייז ןעלמוט סָאװ ---

 ...זָארג ןסע ךָאד ייז ןענָאק ,טיורּב ןייק טשינ ןּבָאה

 טָאה ןיילַא טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ ןוא

 :המכח יד טנַאזעגסיױרַא ןַאד

 ןסע ךָאד ייז ןענָאק ,טיורּב ןייק טשינ ןּבָאה ייז בוא --

 ...ךעקעל

 טסנרע רעייז ןעמונעג טשינ ףיוה רעלַאסרעװ םניא טָאה ןעמ

 ןּבָאה טייל ענעי ;ךורּבסיוא ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ גנַאפנָא םעד

 ךָאנ ןוא טייצלָאמ ןקַאמשענ ַא ךָאנ ןלעוו ייז ןעוו זַא ,טניימעג

 ןָאטנָא ןוא שיט םנופ ףיוא ּביוה ַא ןּבעג ךיז ןייוו זָאלנ רעטונג ַא

 -פיוא ןטימ ןקיטרַאפּפָא ייווצ ןוא סנייא ךיז ייז ןלעוו ,ןעלטיה יד

 טסעפ ןליפ רעדיוו ךיז טעוװ עיטסַאניד עשינָאּבהוּב יד ןוא דנַאטש

 -עג רעייז ,טקירדענסיוא רעטעּפש ךיז טָאה'ס יװ רעּבָא ,לטָאז ןיא

 רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעו,, ;רעקירָאטסיה יד ןופ רענייא ,ןעגנול

 "רַאפ ףיוה רעלַאסרעװ ןיא רעשרעה יד ןּבָאה טנעמַאמ רעקיטכיר

 ."לטיה ַא ןָא טוט'מ ױזַא יו ןסעג

 ןיא ןעננורדעגניירַא ךיוא ןיא טסיינ רערענַאיצולַאװער רעד

 -ַאטשעגוצ ןענעז ןטַאדלָאפ עשיזיוצנַארפ ךס ַא ןוא סעמרַאזַאק יד

 ףיוא זַא ,רערָאלק ץלַא ןרעוו ןּביוהעגנָא טָאה סע ,קלָאפ םוצ ןענ

 ,ןזיוצנַארפ עטכע ןופ ןעיײטשַאּב סָאװ ,ןענַאילַאטַאב יד ףיוא ,ייז

 טעוו רעכײז זַא ןוא ןצנאטניא ןזָאלרַאפ ןענָאק טשינ ךיז ןעמ טעוו

 -סיוא ןופ ןעייטשַאּב סָאװ ,ןענָאילַאטַאּב ענעי טימ זיולּב ןייז ןעמ

 -ּפִא טשינ ךיז ןלעוו ייז ?ייוװ ,ןרַאצייװש ןוא ןשטייד --- רעדנעל

 .ןזיוצנַארפ ןופ טולּב ןסיגרַאפ יוװ ,ךַאז אזַא רַאפ ןלעטשי

 -נוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טנעמינער-עירעלַאוװַאק רעשטייד  ַא

 זירַאּפ ןיא ךיז טָאה .,קסעּבמַאק ץנירּפ םנופ עדנַאמָאק רעד רעט

 ןענעז םוטעמוא ליױװו ,רעכיז טליפעג טשינ ןיוש טייצ רענעי ןיא

 ,ןררעוש ןוא ןטעלָאטסיּפ ,סעקיּפ טימ ןשטנעמ ןענַאטשעג ןיוש

 -ערט יד ןוא ןעננולקעג ןּבָאה סרעטסיולק עֶלַא ןופ רעקעלג יד ןוא

 ףעגריּב עלַא קידנפור ,טפול יד טכליהרַאפ ןּבָאה ךעלפייפ-עגָאװ
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 - ,יר ןופ ןעייר יד ןָא ןסילשנָא ךיז ןוא ןסָאג יד ןיא ןעמוקוצסיורַא

 / .טייהייחפ רַאֿפ ןּבעל סָאד ןּבענוצקעװַא טיירנ ןענעז סָאװ

 ןעיצוצרעּבירַא ןסָאלשַאב קסעּבמַאל ץנירּפ רעד טָאה ןַאד

 ןוא ,?ָאסרעװ ןייק זירַאּפ ןופ טנעמיגער-עירעלַאװַאק ןשטייד ןייז
 -ענברוד לַאסרעוװו ןייק געוו ןפיוא ןענעז ןטסירעלַאװַאק יד ןעוו

 ןענַאטשעג ןענעז סע ואוז ,ץַאלַאּפירעלויט ןופ ןטרָאג ןּבעל ןרָאפ

 ןיוש סגעוונייא רַאפ ךיז ייז ןּבָאה ,ןשטנעמ ךס ַא ןעגנַאגעג ןוא

 ןפיוא ןרָאפעגּפױרַא דרעפ יד טימ ןענעז ןוא "'ןיינליואוו,, טזָאלעג

 ןַאמ ןטלַא ןַא .רעדניק ןוא ןעיורפ ןפרָאוועגמוא ןּבָאה ןוא םלוע

 גנַאלק ַא ןוא ,טיוט ףיוא ןכַאטשרעד ןעמ טָאה רָאה עיורג טימ

 .טשינ טָאה ןַאמ ןטלַא םעד ןכַאטשעג זַא ,טײרּפשרַאפ ךיז טָאה

 .קסעּבמַאל ץנירּפ רעד ,ןילַא רידנַאמָאק רעד יו ,רערעדנַא ןייק
 .ױזַא ןיוש זיא סָאװ ,עסַאמ יד טציירעצ רעמ ךָאנ טָאה סָאד = |

 יד ןּבאה עטלמוטעצ ןוא ענעקָארשעצ ;טציירעצ ןעוועג ךיוא
 טָאה רענייא רעדעי ןוא ןטרָאג םנופ ןפיול טזָאלעג ךיז ןשטנעמ
 רעד ןגעו עטכישעג עכעלקערש ערעדנַא ןַא ןלייצרעד וצ טַאהעג

 ןזיוװעגסױרַא ןּבָאה ןטַאדלָאס-עירעלַאװַאק יד םָאװ ,טעטילַאטודּב

 סרעטסיולק יד ןופ רעקעלנ יד ןּבָאה ןַאד ,לַאסרעוװ ןייק קידנעיצּפָא

 ןּבָאה ךעלפייפ-ענַאװערט יד ןוא רעקרַאטש ךָאנ ןעגנולקעצ ךיז

 זירַאּפ ץנַאג ןוא ,טפול יד ןטינשעג רעפרחאש ןוא רעקיכליה ךָאנ
 -עד לימַאק סָאװ ,ףור םעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ רעמ ךָאנ זיא
 :ןזָאלענסױרַא טָאה ןעלומ

 / !רעוועג םוצ ---

 ןֹּבָאה עידרַאװנ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןענָאילַאטַאּב יד ןעוו
 קניא עירעלַאװַאק רעשטייד רעד ןופ לַאֿפנָא םעד ןנעו טרעהרעד
 .רעד ףיוא טרַָאװעג טשינ ייז ןּבָאה ,ץַאלַאּפ-ירעלויט םנופ ןטרָאנ

 .-רַאזַאק יד ןופ סױרַא ןיילַא ןענעז ןוא ןריציפא יד ןופ עדנַאמָאק
 .םעמ

 -ַאווַאק ןשטייד םעד טימ ןפָארטענ ךיז ייז ןּבָאה געוו ןפיוא
 .ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טנעמינערדעירעל

 | .קסעּבמַאל ץנירּפ םעד
 ייזיוצנַארפ רעד ןֹופ רענייא טָאה -- ?טרָאד טיינ רעוו ---

 ,טגערפעג עידרַאװג רעש
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 טרעהרעד ךיז טָאה -- ,ןשטייד סגינעק םעד ןעייג סָאד --= |
 | .רעפטנע ןַא

 ?דנַאטש ןטירד ןרַאפ ריא טנעז ---

 ...זנוא רעּביא ןעװעדנַאמָאק סָאװ ,יד רַאפ ןענעז רימ ---

 -עק םעד} ,ייז זא ,רָאלק ןעוועג ןיא רעפטנע םעד טָא ןופ

 ןַאד ןוא ,רעטערטרַאפ ענייז ןוא קלאפ ןנעק ןענעז ,''ןשטייד סגינ
 :ןגירשעגסיוא עידהַאװג רעשיזיױצנַארפ רעד ןופ רענייא טָאה

 !סיש' ---

 טסירעלַאװַאק ןייא .ןסיש ןּביוהעגנָא ןּבָאה ןזיוצנַארפ יד
 -נואוורַאפ ןענעז ךס ַא ,טיוט ןלַאפעג ןיא טנעמיגער סגינעק םנופ

 .ןפַאלעצ ךיז ןענעז עקירעּביא יד ןוא ןרָאװעג טעד

 עידרַאוװג עשיזיוצנַאהפ יד טָאה סעמרַאזַאק יד ןיא קירוצ ןייג
 רַאפעג ןיא ןעוועג ייז ןענעז טרָאד לייוו ,טלָאװעג םשינ ןיוש
 .רעטילױמ עשידנעלסיוא סנינעק םנופ ןרעװ וצ טלגנירעגפורַא

 -עגסיוא ױזַא ךיז ןוא סעיציזָאּפ ןעמונרַאפ טָאטש ןיא ייז ןּבָאה

 ןופ גנורעקלעפַאּב עליוויצ יד ןצישַאּב ןענעק ןלָאז ייז זַא ,טלעטשי

 -נֶא ןַא ןכַאמ וצ טיירנ ןענעז סָאװ ,ןטנעמיגער עשידנעלסיוא יד

 | | .לַאפ
 ,םָארָאדַאכ ןעגנַאגעג זירַאּפ טָאטש יד זיא טכַאנ עצנַאג ַא

 לָאמעלַא ,יירעסיש א טרעהרעד שרעדנַא ץעגרע ךיז טָאה לָאמעלַא
 םנופ ןצַאלַאּפ יד ןיא ;ןכָארּבעגסיױא רעייפ ַא שרעדנַא ץעגרע זיא
 ךיז ןעמ טָאה ליאוטערּב רעטסינימ םנופ ןוא קסעּבמַאל ץנירּפ

 יד וצ ;טכַאמעג ןּברוח א טרָאד ןוא טלַאוװעג טימ ןסירעגניירַא
 עטונ טאהעג ךעלקריװ ןּבָאה עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער עתמא
 ךיוא ,לַאפ ַאזַא ןיא רענייטש רעד ןיוש זיא סע יװ ,ןענעז ,תֹונוֹוּכ
 טלָאװעג טָאלג ךיז ןּבָאה עכלעוו ןעניױשרַאּפ עכלעזַא ןענַאטשעגוצ

 ,ןעוועּבאה ןוא ןענעבנג ןענעק וצ טייהננעלענ רעד טימ ןצונַאב

 ןיא דְלַאֹּב ןוא ,רעריפ יד טקיאורמואַאּב קרַאטש טָאה סָאד ןוא
 ךיז טָאה סָאװ ,טעטימַאק רערענָאיצולַאװער ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 ,גנונעדרָא ןיא עסַאמ עסיורג יד ןטלַאה וצ עּבאנפיוא יד טלעטשעג

 לַאסרעװ ןיא גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד טָאה ילוי ןט-12 םעד

 ןעמענקעוַא לָאז רע ,ןטעּב םיא ,גינעק םוצ עיצַאנעלעד ַא טקישענ
 טכעלש טקריוו סָאד לייוו ,לַאסרעוװ ןופ ןוא זירַאּפ ןֹופ רעטילימ סָאד
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 טעװענַאלּפ גנוריגער יד זַא ,דשיוח ץְלַא זיא'מ ןוא ןסַאמ יד ףיוא

 טרעפטנעעג טָאה רעט-16 רעד סיאול רעּבִא .גנורעוושראפ ַא סעּפע

 ...ןפורקירוצ טשינ רעטילימ סָאד טעוװו רע זַא ,טסעפ

 דע טָאה ,רעטקַארַאכ ןכַאװש ַאזַא טימ שטנעמ ַא אקוד ןיילַא

 ליומ ןיא טקוקעג טָאה רע ?ייו ,תונשקע ןזיוועגפיורַא ?לָאמ סָאד

 -ענ זיא רעכלעוו ,עילָארב לָאשרַאמ םעד ךיוא ןוא בייוו רעד ןיירַא

 -עג ןיא רעכלעוו ,עילָארּב לַאשרַאמ רעד ;שטנעמ ַא רעריא ןעוו
 ,טענַאוטנַא ירַאמ טרעכיזרַאפ טָאה רע ;דנַאטשפיוא ןצנַאפ םעד

 ייברעד ןוא ,טנעמָאמ ןקיטכיר םניא ןליטשנייא ץלַא טעוװ רע זַא

 ;טנַאזעג רע טָאה

 -רַאֿפ וצ ןייז קיטיונ טעוו סע ּביוא ,סיוא טשינ טכַאמ סע ---

 ...ןענערּברַאֿפ רימ ןלעוװ ,זירַאּפ ןענערּב

 ,רעפטנע ןטימ קירוצ ןרעקמוא טזומעג ךיז טָאה עיצַאגעלעד יד

 יו טקנוּפ ןוא .ןפורקירוצ טשינ רעטילימ סָאד ?יוו גינעק רעד זַא

 יֹוצנֶא ןּבעגנ וצ ןנעוו ענענייא ענייז טַאהשג ךיז טלָאוװ לאזקיש רעד

 "ןקעגסיוא רָארג זיא ,רעטעּפש טשרע ןשַאחהעּביא סָאװ ,ןשינערעה

 -רָאֿפ עלַאנַָאיצַאנ יד סָאװ ,ןטַאגעלעד יד ןופ רענייא זַא ,יױזַא ןעמ

 -ונ רָאטקָאד רעד ןעווענ זיא ,גינעק םוצ טקישעג טָאה גנולמאז

 יד טכַאמענ רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,רעּבלעז רעד -- ןיטָאיל

 ןטינשענּפָא גינעק םעד טָאה סָאוװ ,רעסעמ ןפרַאש םעד טימ ןישַאמ

 ןיא ךיוא ןוא עטכישעג רעד ןיא ןיירַא זיא ןישַאמ ענעי ..,ּפָאק םעד

 טָאה'מ .עניט ָאילינ יד סלַא ךיירקנַארפ ןופ טייקכעלקריוו רעד

 ,רעדניפרע ריא ןופ ןעמָאנ םעד ןּבענעג ריא

 -רעוו ןיא גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןוא

 טָאה ,גינעק םוצ תונלדּמש ןיא ןייג וצ טוואורּפעג ךָאנ טָאה לַאפ

 פיפ ױזַא ןזױװענסױרַא גָאט ןּבלעז םעד ןיא זירַאּפ ןיא קלָאפ סָאד

 ןענעז לָאמַא סָאװ .ןרעדנואווַאּב וצ ןעוועג ךאפנזיא זיא'ס זַא ,טומ

 ןירַאּפ ןיא טָאה סע ;טקַאּפעג רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאװעג ןסַאג יד

 עצנַאג יד .ילוי ןט-13 ןופ גָאט םניא ןשטנעמ טימ טמָארטשעג שממ

 םעקיּפ טרימשעג ןּבָאה סרעמַאה ןוא ןעננולקענ רעקעלנ ןּבָאה טייצ

 יד ןעמרוטש וצ ןסָאלשַאב ןעוועג ןיוש זיא'ס ןוא ,ןררעווש ןוא

 - ,ֿליטסַאּב

 ַא ךָאנ ןעוועג ,ליטסַאּב רעד ץוח ,ךיירסנארפ ןיא ןענעז סע
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 -רַאפ ןטלַאהעג ןשטנעמ ןסַאמ טאה'מ ואוו ,סעמרוט ערעדנַא ךס

 "רוט ןייק רעּבָא ,סנכערּברַאפ ערעדנַא ןוא עשיטילָאּפ רַאפ טרַאּפש

 ,?יטסַאּב יד יו ןעמעלַא ייּב טסַאהרַאפ ױזַא ןעוועג טשינ זיא עמ

 טכעטש סָאװ ,גנוטסעפ רעד ףיוא יו טקוקעג עלַא ןּבָאה ריא ףיוא

 -רעה עלַאטורּב יד רעטנוא טכיירטש ןוא תוירזכַא ריא טימ ןגיוא יד

 ריא ףיוא ;ןטַארקָאטסירַא יד ןופ ןוא עיכרַאנָאמ רעד ןופ טפַאש

 ףיוא ;טייקיליווזייּב ןופ קורדסיוא םעד ףיוא יו טקוקעג עלַא ןּבָאה

 טרַאּפשרַאפ'מ ואוו ,עמרוט רעד ףיוא יו טקוקעג עלַא ןֹּבָאה ריא

 ,ןעק גע ד וצ הזעה יד ןּבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד זיולּב ןשטנעמ

 -יימ רעדנַא ןַא ןּבָאה וצ הּפצוח יד ןּבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד זיולּב

 ,גנוריגער רעד ןופ רעדור םייּב ןעייטש סָאװ ,יד יו גנונ

 ,טפַאשרעה רענעי ןופ לָאּבמיס רעד ןעוועג זיא ?יטסַאּכ יד

 "גַאהפ סָאד טקיטשעג תורוד ןוא תורוד ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה סָאוװ

 .קְלֶאפ עשיזיוצ

 -רֹוּב רעד ןופ סעסיאול עֶלַא יד רעטנוא זַא ,טסואוועג טָאה'מ

 טרַאּפשרַאפ ?יטסַאּב רעד ןיא ןעמ טָאה עיטסאניד רעשינָאּב

 ןַא ןוא ןיד ַא ןָא ןרָאי רעקילטנעצ ןוא רעקילטנעצ ףיוא ןשטנעמ

 | .טּפשמ ַא

 ,ןרָאי ןוא ןרָאי טרַאּפשרַאפ ןטלַאהעג ןטרָאד ןעמ טָאה םענייא

 םעד םָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב זיא ''ןכערּברַאפ , ןייז ןוא

 סָאװ ,גנודניפרע ןַא ענייז ןּבעגעגרעּביא לָאמַא םוירעטסינימדטָאלפ

 ךָאנ לָאז רע ,ארומ סיוא .דנַאֿפ םעד ןצונ עסיורג טכַארּבעג טָאה

 ןעמ טָאה ,גנוריגער דעדנַא ןַא וצ ןּבענ ךיוא גנודניפרע עבלעז יד

 רעמ ןיוש טָאה רע ןוא ?יטסַאּב רעד ןיא טרַאּפשרַאפ ןשטנעמ םעד

 .ןעז טנעקענ טשינ ןייש עקיטביל יד

 ןיא רע זיּב טרַאּפשרַאפ ןטלַאהשג ןטרָאד ןעמ טָאה ןטייווצ ַא

 סָאװרַאֿפ טסואוועג טשינ טָאה רענייק ,ןרָאװעג טלַא ןוא יודנ

 ,טרָאד םיא טלַאה'מ סָאװרַאפ ןוא טצעזעגניירַא ןיהַא םיא טָאה'מ

 "םיוא ןעמ טָאה ,ןעמונעג ליטסַאּב יד טָאה'מ יוװ םעדכָאנ טשרע ןוא

 רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב זיא ''ןכערּברַאפ,, ןייז זַא ,ןענופעג

 ןשיזיוצנַארפ ןסיוועג ַא ןופ ןוז רעכעלצעזעגמוא רעד ןעוועג זיא

 טלָאװעג טשינ טָאה טָארקָאטסירַא רענשזַאוו רעד ...טַארקָאטסירַא

 -עג גנַאל ױזַא רע טָאה ,עילימַאפ ןייז ףיוא ''דנַאש , ןייק ןעגנערּב
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 -טגניירַא גינעק םנופ "לעּפַאּב ןליטש , ַא ךרוד טָאה רע זיּב טעּברַא
 ןוא קיּבייא ףיוא ?יטסַאּב רעד ןיא ןוז ןכעלצעזעגמוא ןייז טצעז
 ,ןסיו טשינ ןופרעד לָאז רענייק

 -סערַא עטכאמשרַאפ יד ןוא קעװַא ןנעלפ ןרָאי רעקיקטנעצ
 טמוק'ס סָאװ ,טפואוועג טשינ ןליּפַא ןּבָאה ליטסַאּב רעד ןופ ןטנַאט
 ,טזָאלענוצ טשינ םענייק ייז וצ טָאה'ס ,טנַאװ םייז רענעי ןופ רָאפ
 ןיא ןוא .טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ ןטינשענּפָא ןטלַאהעג יז טָאה'מ
 -םערַא יד ןופ רענייא טָאה ,ןלַאפעג זיא ליטסַאּב יד ןעוו גָאט םער
 רע וו ןוא ןטנצפופ םעד סיאול ךיז טּבעל'ס יװ טנערפעג ןטנַאט
 רעכלעוו ,שטנעמ רעכעלקילנמוא רעד ,רע ...טנוזעג ןיא ךיז טליפ
 טָאה ,טלעוו רעד ןופ ןוא ןּבעל םנופ ןסירעגּפָא ןצנַאגניא ןעוועג זיא
 סיאול טניז ראי ןצניינ ןיוש זיא'ס זַא ,ןסיוו וצ ןּביוהעגנֶא טשינ
 גנַאל ןיוש טציז ןָארט ןייז ףיוא זַא ןוא טיוט זיא רעט-18 רעד
 | ...רעט-16 רעד סיאול

 -עכעלקילנמוא רעד ,ןעניז ןופ טרירעג ןעוועג ןיוש זיא רע
 רע טָאה ,זיא רע רעו טגערפעג םיא טָאה'מ ןעוו ןוא .שטנעמ
 | :טרעפטנעעג

 ..טייקכעלדנעמוא רעטייוו רעד ןופ רָאיעמ רעד ןיִּב ךיא ---
 -ענ טליופרַאפ ןשטנעמ טרָאד ןענעז רבק ןקידעּבעל ַא ןיא יו

 טָאה'מ ןוא טלּפַאצענ ןטסננַא ןיא טרָאד ךיז ןּבָאה סנּבעל ;ןרָאוו
 -יצר רעקיטולבטלַאק טימ ;ןרעה טרָאטעג טשינ יירשעג ןייק יז ןוּכ
 סָאד ןעמ טָאה ןָאטעג ןוא ,טקינייּפעג ןשטנעמ ןטרָאד ןעמ טָאה הח
 טָאה רעדָא ןַא ךָאנ רעדָא ןַא ;טליואעג טשינ ,םַאזננַאל ,ךעלעמַאּפ
 -ענּפָא יז ןיא ןעמ טָאה ליפעג ַא ךָאנ ?יפעג ַא ,ןגיוצעג ייז ןופ ןעמ
 ןוא ,טנעקעג טשינ ןעלּפַאצ וליפא רעמ ןיוש ךיז ןּבאה ייז זיּב ,טיומ
 םער ןגָארטעגרעּבירַא טייקינעטרעטנוא רעּפמעט טימ ןּבָאה ייז
 7 טשינ טקיטשרעד ןוא טקיטש סָאװ ,טיוט ןעמַאזגנַאק ,ןרעווש

 -רעה עלַאטורּב יד טרעּפרעקרַאפ ךיז טימ טָאה ליטסַאּב יד
 ןוא תורוד רַאפ עיטסַאניד רעשינַאּברוּב רעצנַאנ רעד ןופ טפַאש
 רעצנַאנ רעד ייּב טסַאהרַאפ ױזַא ןעוועג יז זיא רַאפרעד ןוא ,תורוד
 ףֹוס ַא זא ,טסואוועג ןּבָאה עלַא ןוא ,גנורעקלעפאב רעשיזיוצנַארפ
 שעוו ליטסַאּב יד ןעוו ,ןַאד זיולּב ןעמוק טעוװ םישזער ןטלא םוצ
 ,ןלַאפ
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 ןעמ טערט יװ ?ננוטסעפ עקרַאטש ַאזַא ןעמ טמענ יוװ רעּבִא

 ,טסעפ ױזַא ןוא קרַאטש ױזַא ןענעז טנעוו יד זַא ,ריא וצ וצ רָאָנ

 יד ןענעז ,ךיוה רעד ןיא ,ןּביוא ?טשינ רָאנ ייז טמענ ?יוק ןייק זַא

 -ַאהנופ םייּב ,ןטנוא ןוא ,קיד יד סופ ןעצ ל?יטסַאּב רעד ןֹופ טנעוו

 ןעמ ןעוו ;קיד יד סופ קיצרעפ זיּב קיסיירד ןופ ייז ןענעז ,טנעמ

 -סיירטעצ םיוק ךיוא ייז ןעמ טעװ ,ןענַאנַאק טימ ןסיש ןליפַא לָאז

 סָאד טעװ ,ןטרָאד ךָאל ַא ןוא ָאד ךָאל ַא ןרעוו טעוו רעמָאט ;ןעל

 .ןּבָאה טשינ גנוטיירַאּב עסיורנ ןייק ךיוא

 ןופ ;ןקוק וצ דחּפ ַא ןעווענ זיא ןיילא ןרעיוט עכיוה יד ףיוא

 טעשטרַאטסעגסיורַא רעכעל ןוא רעטסנעפ ךרוד ןּבָאה ןטייז עלַא

 ענעלָאטש עטסוּפ ערעייז טימ ןּבָאה עכלעוו ,ןססיּב ןוא ןטַאמרַאה

 רעוולוּפ ןוא ןליוק .ןעמעלַא ףיוא ארומ ַא ןפרָאוװעגנפױרַא סעקסיּפ

 רעווש טשינ ןיא'ס ןוא ,נוטענ ןעוועג ךיוא ?יטסַאּב רעד ןיא זיא

 טעװ וענַאול טנַאדנעמַאק רעד ּביוא זַא ,ןלעטשוצרַאפ ךיז ןעוועג

 -עג עכלעוו ,ןטַאדלָאס עשירנעלסיוא יד ןוא לעפַאב ַא ןּבענסױרַא

 ךיוה רעד ןופ ןסיש ןּביױהנָא ןלעוו ,ליטסַאּב רעד ןיא ךיז ןעניפ

 -ענרהסיוא ייז ןלעוו ,גנוטסעפ יד ןרענַאלַאּב סָאװ ,ןשטנעמ יד ףיוא-

 ןוא םורַא טנגעג ןצנַאנ םנופ ןוא רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןענ

 | .ׁשַא גרַאּב ַא ןרעוו טעוװו םורָא

 ןליפַא זַא ױזַא ,נונעג ןעוועגנ ךיוא ?יטסַאב רעד ןיא זיא זייּפש

 רעקרַאטש רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד טָאה גנורענַאלַאּב ַא רַאֿפ

 עלַא ןענעז םעד ץוח .ןּבָאה טפרַאדעג טשינ ארומ ןייק גנוטסעפ

 ןענעז עכלעוו ,ןטַאדפָאס עשידנעלסיוא טימ טקַאּפענ ןעוועג ןגעוו

 ,לאונעסעב ןָארַאּב םעד ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןענַאטשענ

 רעריא ןוא דניירפ רעטנָאנ ַא סטענַאוטנַא ירַאמ ןעוועג זיא רעכלעוו

 ןיא ןּבָאה ,ןטַאדלַָאס סלַאוװטעסעּב ,ייז ;רעטּבילעג רעקילָאטַא ןַא

 רעד ןֹופ טנַאדנעמַאק םעד ףליה וצ ןעמוק טנעקעגנ טיונ ַא ןופ לַאֿפ

 ,ןטייז עֶלַא ןופ ןרענָאיצולַאװער יד ןעלננירמורַא ןוא גנוטסעפ

 רעקיטייז ןָא וליפַא רעּבָא .ןיהַא ןזָאלוצ טשינ ןצנַאגניא יז רעדָא

 -סיוא טנעקעג ךיוא ליטסַאב רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד טלָאװ ףליה

 טפרַאדעג רעכיז טָאה סע לייװ ,גנורענַאלַאב ַא ןופ לַאפ ןיא ןעמוק

 ךיז ןעגנואווצעג ןייז טעוװ רע זיּב ןכָאװ רשפא ןוא געט ןרעיודעג

 ןּבָאה טפרַאדענ ןעמ טָאה גונורעגַאלַאב ַאזַא וצ ןוא ,ןבענוצרעטנוא
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 ןוא רעטנזיוט ןעגנערּב וצ טיירג ןייז ןוא ןטַאמרַאה טימ עירעליטרא

 .תונּברק סלַא ןשטנעמ רעטנזיוט

 זיא ?ליטסַאּב רעד ףיוא לאפנָא רעד זַא ,רָאלק זיא םעד ןופ

 סָאוװ ,ןאלּפ ןטנכערעגסיוא ןַא ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג טשינ

 -סיוא רעד רָאנ ,רעריפ ערענַאיצולַאװער ןופ טעּבראעגפיוא טרעוו

 ץנַאג ַא ןופ רעצרעה יד ןָא טדניצ סָאװ ,ליפעג ןקרַאטש ַא ןופ קורד

 .קלָאפ

 טלָאװ ,ןענעכער ןוא ןעװענַאלּפ ןּביֹוהעגנָא ןַאד טלָאוװמ ןעוו

 ןוא ןעננורעטש עלַא יד ןָא ןסיוטשעגנָא ןעוועג רעכיז ךיז ןעמ

 רענייק .טומ םעד ןריולרַאפ יאהוַא ןעמ טלָאװ ןַאד ןוא ןטייקירעווש

 עלא ?ייו ,טכַאמענ טשינ רענעלּפ עטנכערעגסיוא ןייק רעּבָא טָאה

 ןּבָאה עלא ןוא ןרעוו ןעמונעג זומ ?יטסַאּכ יד זַא ,טלי פע ג ןּבָאה

 .ןּבעגנייא ךיז טעװו סָאד זַא ,טביולנעג

 -יראטסיה רעשיזיוצנַארפ רעד טּביירש -- ,טקַאפ ַא זיא סע,

 -נָא נַאלשרָאפ םעד טכַאמענ טשינ טָאה רענייק זַא --- ,יעלשימ רעק

 ןא טביולנע ) ןּבָאה עלַא רעֹּבָא ;ליטסַאּב רעד ףיוא ןלַאפוצ

 ."םנטייוו רעד ןופ ןענַאטשעג טשינ זיא רענייק .ן ַא ט ע ג ןּבָאה עלַא

 -עג ךָאנ זירַאּפ ןיא ןעמ טָאה ילוי ןט-18 ןופ טכַאנ רעד ןיא

 קלאפ סָאד יצ ,טלפייוצענ ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעניפעג טנעק

 -וּכ ןיא ןטסעמראפ ןענעק ליטסַאּב רעד ןופ ןרעיוט יד ייּב ךיז טעוו

 יד ןעוו רעּבָא .גנוריגער רער ןופ טכַאמ רעטנפַאװַאּב רעד טימ תוח

 ןגרָאמירפ רעד --- ןעמוקעג זיא ןנרָאמירפ רעד ןֹוא קעוַא זיא טכַאנ

 רעד זיא -- עטכישעג רעד ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,ילוי ןט-14 םעד ןופ

 טָאה רעצרעה סנעמעלַא ןיא ןוא ןדנואוושרַאפ ןצנ ַאגניא ?םייווצ

 .תוחוּכ ענענייא יד ןיא ןּביולנ רעד ךיוא ןוא גנונעפָאה יד טנערבעג

 ןוא .ןפָאלשעג טשינ זירַאּפ ןיא רענייק זיא טכַאנ רענעי ןיא

 -ּפָאלש ַא ןשטנעמ םענענַאלשרעד ַא ייּב לָאמַא טפערט סע יו טקנוּפ

 ןעמ סָאװ ,סעדווירק עלַא יד ןָא ךיז טנַאמרעד רע ןעוו ,טכַאנ עזאל

 טָאה מ סָאװ ,תורצ עֶלַא יד ןָא ,טּבעל רע טניז ןָאטעג םיא טָאה

 ןרעוו וצ טסילשַאּב רע ןוא ,ךיז טקנעדעג רע טניז טפַאשרַאפ םיא

 טזָאל סָאװ ,רעווַארּב ַא ןוא רעקיטומ ַא ,רעצלָאטש ַא ,רערעדנַא ןַא

 עצנַאנ סָאד ךיז טָאה ױזַא ,ןקידיילַאּב טשינ םענייק ןופ רעמ ךיז

 יד ןָא טנַאמרעד טכַאנ רעזָאלפַאלש רענעי ןיא קלָאפ עשיזיוצנַארפ
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 ןרָאי ןוא ןרָאי ןענעז עכלעוו ,תורוד ענעגנַאגרַאפ עֶלַא יד ןופ ןדייל

 סערייז עטקיניײּפרַאפ עלַא ענעי ןופ טסייג רעד ;ןרָאװעג טקיניײּפעג

 -ניק יד וצ ןוא ךעלקינייא יד וצ טרעדינענּפָארַא טָאה סעטַאט ןוא

 ַאטשעגפיוא ייז ןענעז --- טכודעג ךיז טָאה --- םירבק יד ןופ ;רעד

 ןַא ןוא ליטש ,טלַאטשעג רעייז טימ ןוא ,רעריטרַאמ עטיוט יד ,ןעג

 ַא ןכַאמ וצ טייצ ןיוש זיא'ס זַא ,עקירעּבעל יד טנַאמרעד ,רעטרעוו

 -סאניד רעשינָאּברוּב רעד ןופ טפַאשרעה רעשינַאריט רעד וצ ףוס

 .עיט

 טיירג םָאװ ,טכַאנ ַא .קלָאפ ץנַאג ַא ייּב טכַאנ עזָאלפַאלש א

 ןיא טלַאה סָאװ ,גָאט ןקידנגרָאמ םעד רַאפ גנוריסַאּפ עסיורג ַא וצ

 ןּבָאה עלַא ןוא טורענ טשינ טבַאנ רענעי ןיא טָאה רענייק .ןעמוק

 ןעמוקרָאפ טעװ סָאװ  ,גנוריסַאּפ רעסיורג רעד ףיוא טכירעג ךיז

 עטנפָאװַאּב טנַאּפשעגמורַא ןּבָאה ןסַאג ערעטסניפ יד רעּביא ,ןגרָאמ

 "עגסיױרַא רעטסנעפ יד ןופ טָאה'מ סָאװ ,סענרעטמַא? ןוא ןשטנעמ

 ןריט יד ואוו ,רעזייה יד ןיא .ןטכױלַאּב געוו םעד ייז ןּבָאה ,ןעגנַאה

 ןוא ,רעוועג טיירנעגוצ ןעמ טָאה ,ןסָאלשרַאפ טסעפ ןעוועג ןענעז

 ,טּפַאלקעג טייצ עצנַאג יד ןּבָאה סרעמַאה ואוו ,סעינזוק יד ןיא

 ךיז לָאז קלָאפ סָאד ,קעה ןוא סרעסעמ ,סעקיּפ טכַאמעג ןעמ טָאה

 .רָאנ ןעק'מ סָאװ טימ ןענעפָאװַאּב

 "עג סעינזוק יד ןיא ןעמ טָאה קעה ןוא סעקיּפ טנזיוט קיצפופ

 טימ רעּבָא .טייצ העש קיסיירד ןוא עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא טכַאמ

 ןלעטש ֹוצ ךיז ךעלנעממוא ןעוועג ךָאד זיא ןייֵלַא רעוועג-טנאה

 "נער עשידנעלסיוא יד ןגעקטנַא ,אנוש ןטנּפָאװַאּב םעד ןגעקטנַא

 -נטייר ןרָאפעגמורַא ּפָאלַאנ ןלופ ןיא ןענעז עכלעוו ,ןטַאדלַאס-סגנור

 ןייק טריפעג ןּבָאה סָאװ ,ןגעוו עֶלַא יד רעּביא דרעפ יד ףיוא קיד

 ,זירַאּפ

 -עג ןיא סָאד -- !ןענַאנַאק ןוא ןסקיּב טימ ןענעפָאוװַאּב ךיז

 ןיא ,זירַאּפ ןיא גנורעקלעפַאּב רעד ייּב קנַאדעג רעטשרע רעד ןעוו

 .1789 רָאי םנופ ,ילוי ןט-14 םנופ ןגרָאמירפ םעד

 ןענעכער טפראדעג ךיז ןעמ טָאה ערעדנַא עלַא טימ יו רעמ

 -ַאּפ ןיא ןענעז עכלעוו ,ןטַאדלַאס-סגנוריגער עשידנעלסיוא יד טימ

 רעד .לַאוונעסעּב ןָארַאּב ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןענַאטשענ זיר

 רעייז ןעוועג זיא ,דעוװש ַא רָאנ ,זיוצנַארפ ןייק טשינ ןיילַא ,ןָארַאּב
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 יד ןיא טיוט םעד ןקוק ןעק סָאװ ,שטנעמ ַא ,רידנַאמָאק ,רעטונ ַא,
 וצרעד ןוא ,ןנַאלש וצ ךיז טָאהעג ביל טָאה רע ,ןַײרַא ןניױא
 זיא ס .טענַאוטנַא ירַאמ ןופ טניירפ רעמיטניא א ןעוועג ךָאנ רע זוא
 ןיא ןייטש ןטנעמינער ענייז טימ טעוו רע ןַא ,רַאפעג ַא ןעוועג
 ,רעטייוו ןייג ןרענַאיצולַאװער יד ןזָאלרעד טשינ טעװ ןוא געוו

 .טלעטשעגּפָא טשינ ךיז ןעמ טָאה ראפענ ַאזַא רַאפ ןליפַא רעּבָא
 ,שטנעמ א רענייא ךיז טָאה גָאטרַאפ רענייז ַא ףניפ םורָא |

 טעמּכ ,גָאט ןקיטנייה זיּב ךָאנ טשינ טסייו ןעמ ןעמַאנ סנעמעוו
 ןָארַאּב םנופ ריטרַאװק-טּפיוה רעד ןיא ןסירעגניירַא טלַאװענ טימ
 -ויפ טצירּפשעג שטנעמ םענעי ייּב טָאה ןגיוא יד .ןופ ,לַאװנעפעּב

 -ענ ןוא ,טהעּביושעצ ןעוועג םיא ייּב ןענעז ּפָאק םנופ רָאה יד ,רע
 םעד וצ קידנעייגוצ ,קיטומ ןוא טסיירד רעייז ךיז רע טָאה ןטלַאה
 טסעפ נָאז א ןּבענעג ,סעדעררָאפ עקירעּביא ןָא ,רע טָאה ,רידנַאמַאק
 - :טרָאװ סעדעי קידנכיירטשרעטנוא ,רעכיז ןוא

 ריא זַא ,ןענערָאװ ךייא רעהַא ןעמוקענ ןיּב ךיא ,ןָארַאּב ---
 -יז ןיִּב ךיא ,ןשימניירַא טשינ ךיז ןוא געוו ןיא ןייטש טשינ טלָאז
 ןוא רימ טגְלָאפ .ליטסַאּב יד ןעמענ ןעמ טעװ טעייה זַא ,רעכ
 ייס טעוװ סָאד .דנַאטשרעדיװ ןייק ןזיײװסױרַא טשינ רָאנ טוואורּפ
 ! ,,ליטסַאּב יד ןעמענ ןעמ טעװ טנייה .ןפלעה טשינ ייס יו

 םענייק רָאנ זיא'ס ןוא ,קעװַא ךיילנ רע זיא --- טגָאזעגּפָא
 זיא ןָארַאּב רעד .ןּפַאכ וצ םיא ,ןפױלוצכָאנ םיא ןלַאפעגנייא טשינ
 ,סָאד יצ טסואוועג טשינ טָאה ןוא רעטשימעצ ַא יו ןייטש ןּבילּבעג
 ַא רעדָא ,םולח ַא ןעוועג זיא ,ןעמוקענהָאּפ סָאװ רָאנ זיא'ס סָאװ
 רַאפ לָאמנייק טָאה סָאװ ,רענלעז רעוװַארּב רעד ,רע .טייסכעלקריוו
 ףיוא זַא ,ןגָאז טנעלפ רעכלעוו ןוא טַאהעג טשינ ארומ ןייק םענייס
 יױזַא ךיז טָאה רע --- לַאּב ַא ףיוא יוו ךיז רע טליפ דלעפזטכַאלש ַא
 .ןדיולרַאֿפ ןצנַאגניא ךיז טָאה רע זַא ,ןקָארשרעד

 טָאה סָאװ ,סעכלעזַא ןעוועג ןשטנעמ .םענעי ןיא זיא סעּפע
 לַאוװנעסעּב ןָארַאּב רעד טָאה --- ,טלמוטעצ ןוא טשַאהרעּביא ךימ
 סָאװ ,טרָאװ ןדעי ןיא --- .ןרַאומעמ ענייז ןיא טלייצרעד רעטעּפש
 גנונייצרעביא עטסעפ ַא טליפעגנ ךיז טָאה ,טגנָאזעגסױרַא טָאה רע
 ףרַאד ךיא זַא ,טסואווענ ּבָאה ךיא .טפַארק .ערעיוהעגמוא ןַא ,ןואי
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 ךיא .טריטסערַא טשינ ךָאד םיא ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןריטסערַא םיא

 ."ןריולרַאפ ןצטַאנניא ךיז ּבָאה

 ןגרָאמירפ םעד ןיא ןשטנעמ ייווצ ענעי ןופ שינעגענַאּב יד = |

 םורַא זיא ,עטכישענ רעד ןיא ןיירַא ןיא סָאװ ,ילוי ןטח14 םנופ

 עשינַאריט עטלַא יד ךיז טָאה סָאד .ענדָאמ ַא רעייז ןעוועג םורַא ןוא

 םעד טימ גיוא ףיוא גיוא ןפָארטעג לָאמ עטשרע סָאד טפאשרעה

 .עיצולָאװער רעד ןופ לָאבמיס

 ןופ רעטרעוו יד טָא --- ''!ליטסַאּב יד ןעמענ ןעמ טעוו טנייה,,

 ןּבָאה רָאה עטרעּביושעצ יד טימ ןשטנעמ ןלופסינמייהעג םענעי

 ,ןרעיוא יד ןיא ןעננולקעג טייצ עצנַאג יד לַאװנעסעּב ןָארַאּב םעד

 .ןָאט לָאז רע סָאװ ,ןּבענ טנעקעגנ טשינ הצע ןייק ךיז טָאה רע ןוא

 -ענ טָאה רע ;טנעקעגנ טשינ רע טָאה ךיז ףיוא ןצנַאגניא ןלעטש

 ,לאסהעוװ ןיא ףיוה ןכעלנינעק םנופ לעפַאּב ַא ףיוא ןטרַאװ טפרַאד

 רעּבָא ,סעּפע ןעמ טעװענַאלּפ ןטרָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע ?לייוו

 ןיילַא םָאה רע ןוא ןסירעגּפָא ןעוועג ףיוה רעלַאפרעװ םנופ זיא רע

 ןייק ןטרָאד ןופ טשינ ןצנַאנניא םיא טקיש'מ יצ טסואוועג טשינ

 .געוו ןפיוא רעּביא ייז טמענ'מ ןוא ָאי טקיש'מ רעדָא ,ןלעפַאּב

 ךיז רע ןעק ןטַאדלָאס ענייז ףיוא יו ןעזעג ךָאנ רע טָאה ָאד ןוא

 פיו ,טניימעג רעירפ טָאה רע יוװ יױזַא ןזָאלרַאפ טשינ רעמ ןיוש

 ןרענַאיצולַאװער םעד ןופ טקעטשעגנָא ןיוש ןרעוו ייז ןופ ךס ַא

 רעטנזיווט טימ סע טמַארטש וירַאּפ ןופ ןסַאנ יד ףיוא ןוא ,טסייג

 וא טנפָאװַאב ןענעז עלַא ןוא ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא

 | ,ליטסַאב רעד וצ רעטנענ ץלַא ךיז !רַאּפש עֶלַא
 -ןיא םניא זַא ,טסואוועג טָאה ןזירַאּפ ןופ גנורעקלעפַאּב יד

 ךענייזַא ןיינ םורַא ןוא ,רעוועג ךס ַא ךיז טניפעג ץַאלַאּפ - ןדילַאװ
 סיסיירד ַא ןענַאטשעג ץַאלַאּפ םענעי ייּב ןיוש ןענעז ירפ רעד ןיא

 י | .ןשטנעמ טנזיוט
 זנוא טיג --- .ןנירשעג עלַא ןּבָאה --- !רעוועג ןליוו רימ ---

 !רעוועג

 -ןרילַאומיא םנופ טנַאדנעמַאק רעשירעטילימ רעד זיא ןַאד = |
 םינּפ םורפ ַא קידנכַאמ ןוא ,ןנעקטנַא ןעמוקענסױרַא ייז ץַאלַאּפ

 ,רעוועג ךס ַא טָאה רע זַא ,תמא עקַאט זיא'ס זַא ,טגָאזעג רע טָאה

 טשינ םענייק סָאד רע ןעק ,רעדייל ,רעּבָא ,טשינ סָאד טנקייל רע
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 ַא סלַא ןוא םיא זיולּב טיורטרַאפ סע טָאה'מ לייוו ,ןּבעגסױרַא

 -רעוו ןופ לעפַאּב ַא ףיוא ןטרַאװ רע זומ טרָאוװנרע ןַא טימ שטנעמ

 .ןעלדנַאה וצ ױזַא יו לַאפ

 ,ןַאלּפ ַא טַאהעג טָאה גנוריגער יד זַא ,רָאלק ךיוא זיא םעד ןופ

 טלָאװעג טָאה'מ .רעטעּפש ףיוא טגיילעגּפא לייווהעד טָאה יז סָאו

 .טייצ ןעניוועג

 םנופ טנַאדנעמַאק רעד טָאה טייקשלַאפ ןייז ןקעדרַאפ ןצ ידּכ

 ייּברעד ןוא ,ךייוו ןוא ךעלפעה רעייז טרערעג ץַאלַאּפ - ןדילַאװניא

 רעלַאנַאיצַאנ רעד ןטנעמילּפמָאק ןייק טעװעלַאשזעג טשינ רע טָאה

 ןוא לָאטש זיא ןיילַא רע זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא סע ;גנולמַאזרַאֿפ

 ןיא סע ;רענָאיצולאװער רעצנַאג ַא זיא רע זַא ,קלָאפ ןרַאפ ןזייא

 ,טראוונרע ןַא טימ ,העובש ַא טימ ןרנוברַאפ זיא רע ,רעמ טשינ

 ןעמ לָאז ,ןטרַאװ רָאנ ןעמ לָאז ...ןכערּב טשינ סָאד ןעק רע ןוא

 םעד ןּבָאה יאדוַא ןיוש רע טעװ ןַאד ןוא ,רעטעּפש םיא וצ ןעמוק
 ...ןעלדנַאה וצ יו ןסיוו ןיוש טעוװ רע ןוא ,לַאסרעוװ ןופ לעּפַאּב

 ךעלערייר עפסיז יד ,טקריוועג טָאה רענייז ןָאט רעכעלפעה רעד

 ןשטנעמ עסַאמ עסיורג יד ןוא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג ןּבָאה ענייז

 .רעטעּפש ןעמוק ןוא ןייגוצקעװַא טיירג ןעוועג ןיוש זיא

 ךיז טָאה סָאװ ,רענייא סיורַא עסַאמ רעד ןופ זיא ָאד רעּבָא

 ןעיירש ןּביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,ּפָאק םעד ןעיירדראפ טזָאלעג טשינ

 :ךיוה רעד ןיא
 לָאז'מ ,ןרעדָאפ רימ !ןרילרַאפ טשינ טייצ ןייק ןענעק רימ ---

 טשינ ּביוא ,סָאד זיא רעוועג סנעמעוו !רעוועג ןּבעג ןיוש זנוא

 !?סרעזנוא
 ןסירעגניירַא ךיז ןעמ טָאה דלַאּב ןוא .גונעג ןעוועג זיא סָאד

 יד וצ געו םעד ןענופעג ,ץַאלַאּפ - ןדילַאװניא ןסיורג םעד ןיא

 ןוא ייווצ טרָאד ןופ ןעמונעגסױרַא ןוא ןשינעטלעהַאב ןוא סרעלעק

 .ןענַאנַאק קיצנַאװצ ןוא ןּביז ןוא ןסקיּב טנזיוט קיסיירד

 ןיא טָאה רענייק ,רעוועג ןָא ןביילּב טלָאוװעג טשינ טָאה רענייק

 .ללּב ןופ ןײטשּפָא טלָאװעג טשינ גָאט ןקידמערוטש םענעי

 ןופ םָארטש םעד ןטלַאהוצּפָא ךעלנעממוא ןעוועג זיא סע

 -עג ןוא ,ןסירעגסױרַא ןגערּב יד ןופ םי ַא יװ ךיז טָאה רע ,ןשטנעמי

 םער טיול ןוא גמוטכיר ןייא ןיא םָארטש - ןשטנעמ רעד זיא ןעגנַאג
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 רעד ןיא רעליימ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןופ ךיז טָאה סָאװ ,ףור

 :ןנָארטעג טפול

 !ליט ס אב ר ע ד וצ --

 ךיז טָאה ,יענָאל עד ףַארג ,ליטסַאּב רעד ןופ טנַאדנעמַאק רעד

 רעד רערייא .,טכַאנייּב ךָאנ ןוא .ףמַאק ןרעווש א ףיוא טכירעג
 ּוצ ןיוש ךיז רע טָאה ,ןעמוקעגנָא ןיא ילוי ןט-14 םנופ ןגרָאמירפ

 -עגקעװַא ךיוה רעד ןיא רע טָאה רעיוט םייּב .טיירגעגוצ ףמאק םעד

 ענערָאלעג ךס ַא ךָאנ ןטייז יד ןיא ןוא טַאמרַאז ןסיורג ַא טלעטש

 ןטָאשעגנָא רע טָאה ןענָאקלַאּב עטשרעּביוא יד ףיוא .ןטַאמרַאה
 סעדורה ןוא ןזייא רעקיטש ערעווש ךיוא ןוא ,רענייטש ןָאגַאװ סקעז

 ןעמוקוצ ןלעוו סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ ּפעק יד ףיוא ןפרַאװ וצ ,יילּב

 -ענקעוַא רע טָאה טנעוו יד ןופ ןלייט עטשרעטניה יד ייּב .טנָאנ

 -עג ענייז -- ייז ןּבעל ןוא ,ןענָאנַאק ענעדָאלעג ףלעווצ טלעטש
 -עליטרא עשיראצייוש קיסיירד ןוא ייווצ יד ,ןשטנעמ עטסיירט

 סָאװ-סָאװ זַא ,ןזָאלרַאפ טנעקעג ךיז טָאה רע ןעמעוו ףיוא ,ןטסיר

 -עביא יד .ןעװעלַאשז טשינ ייז ןלעוו ןזיוצנַארפ רַאפ ןליוק ןייק ---

 ףיוא טפעטשעצ רע טָאה -- ןזיוצנַארּפ עטכע --- ןטַאדלָאס עקיר
 ןעז ןענעק טשינ ןלָאז ייז ,ןרעיוט יד ןופ טייוו ,סנטסָאּפ ערעדנַא

 ,רעדירּב ערעייז ןופ טולּב סָאד ךיז טסיג'ס יו
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 ַא ךעלסעג ןוא ןסָאנ עלַא ןֹופ ךיז טָאה'מ ןעוו ,ירפ רעד ןיא

 סאו ןזיא םָארטש-ןשטנעמ רעד ןוא ליטסַאּב רעד וצ ןָאטעג זָאל

 לעטאה ןופ ןעמ טָאה ,רעקיטכעמ ןוא רעסערג ץְלַא ןרָאװעג לָאמַא

 -ָאק םוצ טעטימָאק ַא טקישעגוצ (עמוד עשיטָאטש רעזירַאּפ) ?יוועד

 -טולּב ַא ןדיימסיוא ןעז לָאז רע זַא ,ליטסַאּב רעד ןופ טנַאדנעמ

 םָאװ ,טַאמרַאה ןסיורג םעד רעיוט םנופ ןעמענקעווַא ןוא גנוסיגחַאפ

 .עסַאמ רעד ףיוא ןסיש וצ טעוװעליצעג זיא

 םולש טכוזענ טָאה עמוד רעשיטאטש רעד ןופ עיצַאגעלעד יד

 -עגנ יענואל עד טנַאדנעמָאק רעד זיא ,ןטונ טימ ןעגנַאגעג ןיא ןוא

 ---ןָאט וצ סָאװ טסואווענ טשינ טָאה ןוא טייהננעלרַאפ ַא ןיא ןעוו

 טיינ רע זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ רעדָא ,גנערטש ןייז רע לָאז יצ

 ,תורשּט ףיוא ןייא

223 



 טָאה ,ץַאלַאּפ - ןדילַאװניא םנופ טנַאדנעמָאק רעד יו טקנוּפ |

 ,טייצ ןעניוועג טלָאװעג ךיוא ל?יטסַאּב רעד ןופ טנַאדנעמַאק רער

 עקילק יד טעּברַא לַאסרעװ ןיא זַא ,טסואוועג ךָאד טָאה רע ?ייוו

 םעד ןעקנירטרעד וצ ױזַא יװ ןַאלּפ ַא סיוא טענַאוטנַא ירַאמ ןופ

 טפַאשרעה יד ןקיטסעּפַאּב רעדיוו ןוא טולּב ןיא דנַאטשפיוא ןצנַאג

 עיצַאנעלעד יד ןעמונענפיוא יענוָאלעד טָאה ,עיטסַאניד רעד ןופ

 םוצ ןשטנעמ יד ןטעּבעג ,ךעלפעה רעייז עמוד רעשיטָאטש רעד ןופ

 זַא ,טגָאזעגוצ טָאה רע ןוא םיא טימ קיטשירפ ןסע ןלָאז ייז ,שיט

 טעוועליצעג זיא סָאװ ,טַאמרַאה ןסיורג םעד ןעמענקעוַא טעוװ רע
 | .רעגריּב יד ףיוא ןסיש וצ

 -ענ טנַאדנעמָאק םעד ןּבָאה עיצַאגעלעד רעד ןופ ןשטנעמ יד = |

 זא ,טייקרעכיז רעד טימ קעװַא ןענעז ייז ןוא טרָאװ ןפיוא טביולג

 ןייז ןיוש ןעמ נעמ טציא זַא ןוא ןָאטעג טכילפ רעייז ןיוש ןּבָאה ייז

 .קיאור

 ליטסַאּב רעד ןיא זיא ,קעװַא ןענעז ייז יו םעדכָאנ דלַאּב רעּבָא

 ןצנַאג םעד טרעּפרעקרַאפ ךיז טימ טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא ןעמוקעגניירצ

 רטסיירד יד ןוא עסַאמ רעטקירדרעטנוא ןַא ןופ ןרָאצ ןטזיורּבעגפיוא

 ןרענָאיצולַאװער ןופ ןדנוצעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפ א ןופ טייק

 טָאה רע ;ןַאמ רעד ,ץלָאטש רעייז ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ,רעייפ

 םיא טימ טָאה רע --- תובוט ןייק ןטעּבעג טשינ טנַארנעמַאק םייּב

 !טרעדָאפעג טָאה רע ,גנערטש טדערעג

 ןופ רענייא ןעוועג זיא ?יטסַאּב רעד ןיא ךיז ןסיײרניירַא ןייז

 יו ןייטשרַאפ טנעקעג טשינרָאג טָאה'מ ןוא ,רעדנואוו עטסערנ יד

 ,ןטייווצ ַא ,לקירּב .ןייא רעּבירַא זיא רע ,ןָאטעג סָאד טָאה רע ױזַא

 ןענַאטשעג ןענעז'ס ואוו ,ןרעיוט עֶלַא ןסירעגכרוד ךיז ,ןטירד א

 טָאה ,יעטוָאק עד ףַארג ,טנַאדנעמָאק םוצ קידנעיינוצ ןוא ,ןטַאדלָאס

 :טגָאזעג ןוא טלעטשעגנא ןניוא ייווצ עפרַאש ענייז םיא ףיוא רע

 םנופ ןעמָאנ ןיא ךייא וצ ןעמוקעג ןיּב ךיא ,רעה ןיימ ---

 -רעטָאפ רעזנוא ןופ ןעמָאנ םניא ןוא ערע ןופ ןעמָאנ םניא ,קלָאפ

 ןעמענקעוװַא ןסייה ךיילג טלָאז ריא זַא ,ךייא ;ָאז ךיא ןוא ..דנַאל

 ערעזמוא ןיא ל?יטסַאּב יד ןּבעגרעּביא ןוא טַאמרַאה !םיורג םעד

 !סָאד רעדָאפ ךיא .טנעה

 . ײוזַא ןזױװעגסױרַא טנעמאמ םענעי ןיא טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד
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 ---אירָאהט ןעמָאנ ןטימ טַאקָאװדַא רעזירַאּפ א ןעוועג זיא ,טומ ליפ
 א ,תורשּפ ףיוא ןייגנייא טסייה סָאװ טשינ טסייוו סָאװ ,שטנעמ א
 ,רעטעּפש ףיוא ךַאז ןייק ּפָא טשינ לָאמנייק טגייל סָאװ ,שטנעמ

 ןרעֿפטנע וצ טַאהעג טייצ טָאה טנַאדנעמָאק רעד רעדייא ךָאנ
 ןטַאדֿפָאס יד וצ םינּפ ןטימ ןענַאטשעג ָאירָאהט ןיוש זיא ,טרָאװ א
 ערער ערענָאיצולָאוװער ַא ןטלאהענ טָאה רע ןוא גנוטסעפ רעד ןופ
 יי .ייז רַאפ

 -טסיירד יד .רעטלמוטעצ ַא ןייטש ןּבילּבעג זיא טנַאדנעמַאק רעד
 טָאה י רע ןעו ןוא ,טשַאררעּביא םיא טָאה ןָאירָאהט ןופ טייק
 ןופ רעטרעוו יד ןעגנילש ל?יטסַאּב רעד ןופ ןטַאדלָאס יד יו ןעזרעד
 -רַאֿפ רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה ,רענדער ןרענָאיצולָאװער ןקיטומ םעד
 .ןטוג: טימ ןליטשנייא טוואורּפעג ןָאירָאהט טָאה רע ןוא ןריול

 .טנַאדנעמָאק רעד טָאה --- .ךיז ןכָאק סָאד קירעּביא זיא סע ---
 ,עיצַאגעלעד ַא ןעמונעגפיוא רעירפ ךָאד ּבָאה ךיא --- ,טנָאזעג םיא
 .ןעמענוצקעװַא טנאזעגוצ ייז ּבָאה ךיא ןוא ליועד ?עטָאה םנופ
 :טריפעגכרוד גָאזוצ ןיימ ןיוש ּבָאה ךיא ןוא טַאמרַאה ןסיורגנ םעד

 ,רטנעעג ָאירָאהט טָאה --- ינונעג טשינ סָאד זיא רימ רַאֿפ ---
 : .טרעפ

 -עג .םיא טנַאהנעמַאק רעד טָאה ןָאירָאהט ןקיאורַאּב וצ ידּכ =
 -םיוא זַא ,ןרעווש וצ ןטַאדלָאס יד טכַאמעג ךיוא ןוא העובש ַא ןּבעג
 , ,ןריקַאטַא טשינ טעוו ליטסַאּב רעד םורַא עסַאמ עטנערעגפיוא יד
 - . ,ןסיש טשינ קינייוװעגיא ןופ ןעמ טעוו

 ןאירָאהט רַאפ .טעוו .סָאד זַא ,טניימעג טָאה טנַאדנעמָאק רעד
 טלעטשעגּפָא טשינ ייּברעד ךיז טָאה רענעי רעּבָא ,גונעג ןייז ןיוש
 | .טרעדַָאפעג רעטייוו טָאה רע ןוא

 ריא א ,ךיא יו -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טציא ןוא ---
 ןזייו רימ ןוא רעיוט םנופ ץיּפש עמַאס םוצ ןריפּפױרַא ךימ טלָאז
 ביולג טרָאװ ןפיוא ...ןעמונעגקעװַא עקַאט טַאמרַאה םעד טָאה'מ יצ
 : | ...ןטשינ ךיא

 :טלאוװעג טשינ יענואפ ער .טנַאדנעמַאק רעד טָאה גנַאפנָא ןיא =
 רעּבָא .ןענַאטשעגנָא טשינ טושּפ םיא זיא סָאד .ןָאירָאהט ןּבעגכָא
 ןוא  ,ןָאירָאהט .טימ ןטלַאהעג .ןּבָאה ?יטסַאּב רעד ןופ ןריציּפָא יד
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 "עג ןוא טָאהשנ טשינ הרירּב רעדנַא ןייק טָאה טנַאדנעמָאק רעד

 | .ןּבעגבָאנ טזומ

 רָאנ ,ןעמונעגקשװַא ןעוועג ט שי נ טַאמרַאה רעד זיא ןּביוא

 וצ טעוועליצעג ץלַא ךָאנ רעּבָא ,רעטייוו ?סיבַא טקורעגּפָא זיולּב

 ...ןסיש

 -נעמָאק רעד טָאה סופ קיצרעפ ןוא טרעדנוה ןופ ךיוה ַא ןופ

 טאה'פ ןוא ,ּפָארַא ןָאטעג קוק ַא ,ןָאירָאהט ןּבעל קידנעייטשי ,טנַאה

 "רעד קרַאטש ךיז טָאה רע ,ןגיוא יד ןיא ןעלדניווש ןּביױהעגנָא םיא

 ןענעז םורַא ןוא םורַא ןסַאג עלַא יו ןעזחעד טָאה רע ןעוו ,ןקָארש

 טימ רָאנ טשינ טנּפָאװַאּב ןענעז עלַא יו ןוא ןשטנעמ ןופ ץרַאװש

 ןלעפ ןעגַאנַאק וליפַא ןוא ,ןסקיּב טימ ךיוא רָאנ ,קעה ןוא סעקיפ

 רע ;ךיילּכ ןרָאװעג טנַאדנעמַאק םייּב זיא םינּפ סָאד .ךיוא טשינ

 זיא ?יטסַאּב יד זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ רָאג רעירפ ךיז טָאה

 עטנפַאװַאּב רעטנזיױט ןוא רעטנזיוט ליפ ױזַא ןופ טרענַאלַאּב ןיוש

 -עג רע טָאה ,טנַאה רעד ייּב ןָאירָאהט קידנּפַאכנָא ןוא ,ןשטנעמ

 :טנַאז

 -פױרַא ךימ ריא טָאה סָאװרַאפ ?ןָאטעג ריא טָאה סָאװ ---

 | ?רעהַא טּפעלשעג
 רעד ןופ ץיּפש ןפיוא ,ךיוה רעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז עדייּב

 סָאװ ,עסַאמ רערענָאיצולַאװער ַא ןופ חילש ַא --- רענייא ,ליטסַאב

 "רעה ַא -- רעטייווצ רעד ןוא .רעיוט טייז רענעי ןופ ךָאנ טייטש

 םורַא ןטַאמרַאה ןוא ןטַאדלָאפ טימ ,טכַאמ רעטנּפָאװַאב ַא ןופ רעש

 ַא טָאה סָאװ ,ליטסַאּב רעכעלקערש רעד ןופ רעשרעה רעד --- ךיז

 .ןעמוקייּב טשינ ןעק'מ סָאװ ,גנוטסעפ ַא ןופ ןעמָאנ

 רעד טשינ ,רעטייוצ רעד טָאה קערש רַאפ טרעטיצעג רעּבָא

 ...רעטשרע

 וצ תונעט ןּבַאה ןעמונעג טָאה טנַאדנעמָאק רעד ןעוו ןוא

 .ףרַאש ןוא זייּב ןָאטעג קוק ַא םיא ףיוא רע טָאה ,ןָאירָאהט

 ןייא ךָאנ -- ,גנערטש טגָאזעג רע טָאה --- ,רעה ןיימ ---

 ןענַאד ןופ טעװ עדייּב זנוא ןופ רענייא זַא ,רעווש ךיא ןוא טרָאװ

 "ענג סָאװ ,ּבורג םעד ןיא רעטנורַא ךיילנ ּפָארַא ּפָאק ןטימ ןעילפ

 !גנוטסעפ רעד םורַא ךיז טניפ

 יָאֹק םעד לָאז ָאירָאהט זַא ,ייּברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה סע
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 תיורעה םיא טָאה טומ ןייק .רעטנורַא רעדיילש ַא ןּבעג טנַאדנעמ
 ןייז ןייז וצ בירקמ טיירג ןעוועֶג זיא רע ןוא טלעפעגסיוא טשינ
 ןיוש ןיא ָאיִרֲאהְט ןעוו ,טנעמַאס םעד ןיא רעּבָא .ךיוא ןְּבעֶל ןנייא
 זיא ,רעטנורַא רעֶדיילְׁש ַא טנַאדנעמָאק םעד ןּבעג וצ טיירג ןעוועג
 ;םיא ייּב ןטעּב ןּביוהעגנָא ךיז טָאה ןוא טַאדלָאס ַא ןפָאלענוצ

 "ייז ןלעװ טשינ ּביוא ;ייז רַאפ ךיז טזייוו ,זנוא טעװעטַאד ---
 זלַאב ייז ןלעוו ןַאד ןוא טעגרהרעד ָאד ךייא ןּבָאה רימ זַא ,ןעניימ
 וצ רעטנענ ןוא רעטנענ ץלא ןעמוק ייז ,טעז ...עקַאטַא ןַא ןּביוהנָא
 ...!ןרעיוט יד

 טשינ ָאירָאהט טָאה ןטַאדלָאפ יד ןופ ןּבעל סָאד ןלעטשנייא
 .טָאה קלאפ סָאד ןעוו ןוא ,ןָאקלַאּב ןפיוא סױרַא רע זיא ,טלָאוװעג
 ,עיצַאווַא ןַא טכַאמעג םיא רַאפ ןעמ טָאה ,ןקידעּבעל ַא ןעזרעד םיא

 -עג רעדיוו רע טָאה געוו ןפיוא ןוא רעטנורַא רע זיא ךָאנרעד
 ;םנופ ןריפרַאפ ןזָאל טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןטַאדלַאפ יד וצ טרער
 .ןּבעגרעטנוא רעסעּב ךיז ןלָאז ןוא טנַאדנעמָאק

 רעטנזיוט ןּבָאה ,סיױרַא זיא ָאירָאהט רעוואדּב רעד ןעוו
 ןעיצַאװַא ןַא םיא רַאפ טכַאמעג רעדיוי ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא
 יו טקוקעג םיא ףיוא טָאה'מ ,ןגָארטעג ּפעק יד ףיוא םיא טָאה'מ
 ,ךס ןייק טרעיודעג טשינ טָאה סע רעּבָא .דלעה ןטסערנ םעד ףיוא
 -יא לדער סָאד ךיז טאה דלַאּב ןוא ,טונימ עכעלטע יו רעמ טשינ
 טָאה'מ ןעוו ,ןלַאפעג ןיוש זיא ןרעטש סָאירָאהט ןוא טיירדעגרעּב
 א ןּבעגּפָא ?יוועד לעטָאה םוצ ןייג רָאנ ךיז טזָאל רע זַא ,ןעזרעד
 ןשיווצ זיא ,עמוד רעשיטָאטש רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד רַאפ טכירַאּב
 ,,עכלעזא ןענופעג ןיושי ךיז ןּבָאװ'ס ןוא למוט ַא ןרָאװעג עסַאמ רעד
 .רעטעררַאפ ַא זיא רע זַא ,ןגירשעג ןּבָאה סָאוו

 ךוא ,רענַאיצולָאװער רעקיטומ ַא טלַא ןרָאוװעג טניורקעג טשרע
 ...!רעטעדרַאפ רעניימענ ַא סלַא ןרָאװעג ןגיּפשרַאֿפ ןיֹוש ---

 ןופ ךיז ןּבָאה --- ',!ליטסַאּב יד ןעמענ רימ ןזומ טנייח ךָאנ
 י"!ןֿפַאפ ?יטסַאּב יד זומ טנייה,, --- .ןעיירשעג טרעהעג ןטייז עלַא

 :ױעטעפרַא ןַא ןעגנורּפשעגסױרַא עסַאמ רעד ןופ זיא ךלַאּב ןוא
 .ךַאד ןפיוא ףױרַא ןיא רע ;טנַאה רעד ןיא רעמַאה ןסיורג ַא טימ
 זיא סָאװ ,?סירּב ןטשרע םעד ןּפעל ,?דיײּב-טסָאּפ ןסיאייּברעד ַא ןופ
 -ַאּב רעד ןופ ןטַאדלָאס יד שטָאּכ ןוא ,ןטפו? רעד ןיא ןעגנַאהעג
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 ךָאד םיא ךיז טָאה ,ןליוק טימ טקגָאהעג םיא ףיוא ןּבָאה ?יטס ת

 זיא סָאװ ,לקירּב סָאה ןעוו ןוא ,ןטייק יד ןכַאמ וצ זיול ןבענעגנייא

 ןענעז ,רעקירעדינ טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ךיוה רעד ןיא ןעגנַאהעג

 . .?יטסַאּב רעד ןופ ףיוה םניא ןיירַא םעד ךרוד ןשטנעמ ןסַאמ

 ןסקיּב ןוא ןענָאנַאק עלַא ןופ ליטסַאּב רעד ןופ ןעמ טָאה ןַאד

 ןוא סטכער ןלַאפעג ןענעז ןשטנעמ ןוא ,קָלָאפ ןפיוא ןסיש ןעמונעג

 ,םקגיל

 .ןּביוהעגנָא ךיז טָאה טכַאלש יד

 -רעד ךיז ןּבָאה עמוד רעשיטָאטש רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד ןעוו

 םוצ עיצַאגעלעד ַא טקישעג רעדיוו ייז ןּבָאה ,םעד ןגעוו טסואוו

 -עג ןַאד ןיוש זיא למוט רעד רעּבָא ,גנוטפעפ רעד ןופ טנַאדנעמַאק

 -ניא םיא ןעוועג ךעלגעממוא ןיוש זיא'ס זַא ,סיורג ױזַא ןעוו

 םנקלָאװ ןיא טליהעגנייא ןוא ןליוק ןופ ?גָאה א רעטנוא ,ןליטשוצ

 ,טנַאדנעמַאק ןטימ ןרערכרוד ךיז ןעגנַאגעג עיצַאנעלעד יד זיא ךיוה

 ןוא ּפָארַא ןסָאשעג ןּביױא ןופ ןּבָאה ?יטסַאּב רעד ןיא ןטַאדלַאס יד

 -עג ןטנוא ןופ ןּבָאה ןרעיוט יד ייּב רעגריּב ערענָאיצולָאװער יד

 ןכַארק סָאד ,ןטייז עלַא ןופ ןסָאגעג ךיז טָאה טולּב ;ףױהַא ןסָאש

 ןַאד טקנוּפ ןוא ,טפול יד טכליהרַאפ טָאה ןענָאנַאק ןוא ןסקיּב ןופ

 -עגנַא ןופ עיצַאגעלעד ַא ךָאנ ןעמוקעגנָא ליוו-עד ?עטָאה םנופ זיא

 רטולּב יד ןטלַאהעגּפָא עלייוו א ףיוא טָאה סָאד ןוא ,רעגריּב ענעעז

 | ,גנוסיגרַאפ

 סיוארָאפ ?קייּפ ַא טימ ןוא ךיוה רעד ןיא ןָאפ רעסייוו ַא טימ |

 יד ;טנַאדנעמַָאק םוצ ןייג טזָאלעג עיצַאנעלעד עיינ יד ךיז טָאה

 עסייוו ַא טלעטשעגפיורַא ךיוא ןּבָאה ?יטסַאּב רעד ןיא ןטַאדלָאס

 -וצ ,ןשטנעמ ךס ַא ןענעז ןַאד ןוא ,ןסיש טרעהעגפיוא טָאה'מ ,ןָאפ

 ,ליטסַאּב רעד ןופ ףיוה םניא ןיירַא ,עיצאנעלעד רעד טימ ןעמַאז

 ןיהַא ךיז ןּבָאה ןוא טייהנגעלעג רעד טימ טצונַאּב ךיז ןּבָאה .ייז

 -ייק ייז טָאה סיורג ןעוועג זיא ?מוט רעד יו ױזַא ןוא ,ןפירעגניירַא

 .טלעטשענּפָא טשינ רענ

 יז ןּבָאה ,ןעזרעד סָאד ןּבָאה ןטַאדלָאס עשירַאצייוװש יד ןעוו = |

 ןסירעגניירַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד ןופ ךס א .ןסיש ןּביוהעגנָא רעדיוו

 טציירעצ רעמ ךָאנ טָאה סָאד ןוא ,טיוט ןלַאפעג ןענעז קינייוועניא

258 



 -עגפיוא ןעוועג ךיוא ױזַא ןיוש ןענעז עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער יד
 ,דפודעג יד ןרילרַאפ ןּביוהעגנָא טאהעג ןיוש ןּבָאה ןוא טכַארּב

 ןטסיממא טָאה טנַאדנעמָאק רעד זַא ,ןעוועג דשוח טָאה'מ
 .ןסישסיוא טרָאד ייז לָאז'מ ידּכ ,קינייוװעניא ןשטנעמ טרַאנעגניירַא
 ןוא ,ןרעדנַא םוצ םענייא ןופ ןּבענענרעּביא סָאד ןעמ טָאה ךלַאּב
 ךָאט ךיז ןּבָאה ןשטנעמ ןוא ןרָאצ םעה ןדנוצעגנָא רעמ ךָאנ טָאה סָאד
 יז טָאה'מ ןעוו ןוא ,ןיירַא ףיוה ןיא טרַאּפשעג תונשקע רעמ טימ
 | יי / :ןגירשעג ייז ןּבָאה ,ןטלַאהקירוצ טוואורּפעג

 םעד ןליּפנָא רימ ןלעװ סרעּפרעק עטיוט ערעזנוא טימ ---
 !םורַא ןוא םורַא סנּבָארג עלַא ןוא ליטסַאּב רעד ןופ ףיוה ןצנַאג

 -ייק ןלעטשּפָא טנעקעג טשינ רעמ טָאה ןליוק ןופ לגָאה רעד
 ,סנשייוו רעד ןופ ןענאטשעג רעירפ ןענעז סָאװ ,עכלעזַא וליּפַא .םענ
 ייז ןעוו ,ףמַאק ןיא ןפרָאװעגנירַא ןּבייל עטציירעצ יו ךיז ןּבָאה
 יב טולּב ןיא ןלַאפ טניירפ ןוא רעדירּב ערעייז יו ןעזרעד ןּבָאה
 ךיוא זיא עידרַאוג עשיזיוצנאהפ יד .ליטסַאּב רעד ןופ ןרעיוט יד
 עמרָאפ יד ןעמונעגנָא ףמַאק רעד .ןיוש טָאה ןַאד ןוא ןענַאטשעגוצ
 .ןרענַאל עשירעטילימ עדנפמעק ייווצ ןשיווצ טכַאלש ַא ןֹופ

 .גנונדרא עשירעטילימ ַא ןגָארטעגנירַא טָאה עידרַאווג יד
 טקנוּפ ,ןעֿפגילפ ייווצ ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ ןענעז דלַאּב ןוא
 ןוא רעטעּברַא ןופ ןענַאטשַאּב זיא ?גילפ ןייא .ײמרַא ןַא ןיא יו
 ןופ ןענַאטשַאּב זיא ?לגילפ רעטייווצ רעד ןוא ,רעגהיּב עליוויצ טָאלג
 טָאה לגילפ ןטשירע ןרעּביא עדנַאמָאק יד ,ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס
 -לעה ַא רעייז ,רעכַאמרענייז רענעזעוועג ַא ,ןעלויה ןעמונעגרעּביא
 ,ןקָארשעג טשינ ךַאז ןייק רַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעגנוי רעשיד
 א ןעמונענהעביא טָאה ל?גילפ ןטייווצ ןרעּביא עדנַאמָאק יד ןוא
 ,יֵלע ןעמָאנ ןטימ ריציפֶא רענגוי

 -אק יד ןעמונעגרעּביא ןּבָאה טיילעגנוי עשידלעה ייווצ יד ןעונ |
 ןיא טליהעגנייא ןעוועג םורַא טנגעג רעצנַאג רעד ןיוש זיא ,עדנַאמ-
 ?יטסאב רעד םורַא סעמרַאזַאק יד ןופ ןכחיק יד ;ךיֹור סנקלָאװ
 רעטייוו ץלא טיירּפשעג ךיז ןּבָאה ןעמַאלפ יד ןוא טנערּבעג ןּבָאה
 ,רעטייוו ןוא

 ,ןסָאשעג ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ ןוא
 וצ טרַאּמשעג ךיז ןּבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןוא
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 רעװ ןוא עקיּפ ַא טימ רע ,סקיּב ַא טימ רעוו --- ליטסַאּב רעה

 .רעמַאה ַא טימ

 -ָאק ןּבעגעג ןוא טריפענ ןּבָאה ןרידנַאמָאק עננוי ייווצ יד ןוא

 ןוא .דלעפטכַאלש ַא ףיוא יװ ןעננַאגעגוצ זיא ץלַא ןוא ,סעדנַאמ

 טָאה רעגייז רעד --- ןײגרַאפ ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאה גָאט רעד ןעוו

 -רַאטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה --- ףניפ ךָאנ בלַאה ןטלַאהעג ןיוש

 טשינ ץענרע ןָאטעג ץעז ַא טלָאװ רענוד ַא יו טקנוּפ ,ךַארק רעק

 גיא סָאד ןוא ,ךַארק ַא ךָאנ טרעהרעד ךיז טָאה דלַאּב זוא ,טייוו

 .ףוס רעד ןעוועג

 ןסירעגשױרַא ךיז טָאה רעצרעה רעטנזיוט ןוא דעטנזיוט ןופ

 :ד"ירפ ןופ יידשעג ַא

 !ןע מונעג זיא ?יט סַא ב יד --

 ;ליטסַאּב רעד ןיא ןסירעגניירַא ךיז קלָאפ סָאד טָאה זייוותונחמ

 ןעמ טָאה ענרעצליה יד ןוא ןרעיוט ענרעזייא יד טּפַאלקעצ טָאה'מ

 ;גנורעטסיינַאב ןופ דליוו ןעוועג ןענעז ןשטנעמ .ןכָארּבעצ ןצנַאנניא

 ןּבָאה ,עכעקקילג ןוא ענעדירפוצ ,עטרעביושעצ ןוא עטעקַאנ בלַאה

 -רעּברַאפ ַא ןָאטעגנָא םיא ,ילע ריִציפֶא ןגנוי םעד טּפַאכעג ייז

 "עג ןיא סיוארָאפ ןוא ,ּפעק יד ףיוא ןנַארטעג םיא ןוא ץנַארק

 רע םָאה סקיּב ַא ןופ ץיּפש ןפיוא ןוא ןאמרעגנוי א ןעגנַאג

 ןּבירשרַאפ ןעוועג ןענעז סע ואוו ,ךוּב םעד טּפעלשעג דרע רעד ףיוא

 טקנוּפ טּפעלשעג ךוּב םענעי טָאה רע ,ליטסַאּב רעד ןופ ןצעזעג .יד

 .חלבנ ַא טּפעלש'מ יו

 קלָאפ סָאד זַא ,ןעזרעד טָאה יענואל עד טנַאדנעמָאק רעד ןעוו

 רע .ליטסַאּב יד ןסיירפיוא טלָאװעג רע טָאה ,קינייװעניא ןיוש זיא

 קיסיירד ןוא טרעדנוה יד ןדניצוצרעטנוא טיירג ןעוועג ןיוש זיא

 ןוא ,גנוטסעפ רעד ןיא ןענופעג ךיז ןּכַאה סָאװ ,רעוולוּפ ךעלסעט

 "יז ןירַאּפ ןופ לייט רעשּפיה ַא טלָאװ ,ןָאטעג סָאד טלָאװ דע ןעוו

 -נזיוט ןוא רעטנזיוט ןעמוקענמוא ןטלָאוװ'ס ןוא ןרָאװעג בורח דעכ

 טיירג ןעוועג ןיוש ןיא רע ןעוו ,ןַאד טקנוּפ רעּבָא .ןשטנעמ רעט

 טימ געוו םעד טלעטשרַאּפ םיא ןריציפָא ייווצ ןּבָאה ,ןָאט וצ סָאד

 עג ךיו טָאה ןוא רעפעמ ַא טּפַאכעג רע טָאה ןַאד .ןדרעווש עזיולּב

 -ניירַא טלָאװעג טשינ טָאה רע לייוו .זלַאה םעד ןדיינשרעּביא טלָאוװ
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 ןריציפֶא יד רעּבָא ,ןרענָאיצולַאװער יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפ

 .טּפַאכענסױרַא טנַאה רעד ןופ רעפעמ סָאד םיא ייּב ןּבָאה

 ןעמונעג טָאה'מ ןעוו ,טליּפשעגּפָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,סענעצס יד

 ןגיוא יד ןיא ןרערט ןפורעגפיורַא ןעמעלַא ייּב ןּבָאה ,ליטסַאּב יד

 ןופ טרוּכשרַאפ שממ ןעוועג זיא עסַאמ יד ,ןצרַאה ןיא דיירפ ַא ןוא

 ןעמ טָאה ,גנוטסעפ רעד ןיא ןיירַא זיא'מ יו ?ענש ױזַא .קילג סיורג

 -ענ-ַארוה עטרעטסייגַאב טימ ןוא ןרעמַאק עטקיטשראפ יד טנפעעג

 -עג ַא טימ ןוא ןטנַאטסערַא עטרַאּפשרַאפ יד .טזָאלענסױרַא ןעיירש

 ,ןירַאּפ ןופ ןסַאנ יד רעּביא ןגָארטעג ייז גנַאז

 !ןעמונעג זיא ?יטסַאּב יד ---

 !ןלַאפעג זיא ?יטסַאּב יד ---

 ןוא דיירפ ןופ תולוק ןעננולקענ ןּבָאה ןסַאג עלַא רעּביא

 יד ןופ ךיז ןסינ ןרערט יו ןעזעג ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא ,ןוחצנ

 ןוא עטָאלּב טימ טרימשרַאפ ןענעז סָאװ ,רעמינּפ ןשַאו ןוא ןגיוא

 .רעװלוּפ ןופ ךיור םעד ןופ טעקשטַאּפרַאֿפ

 ..המסנ יד ןעמוקעגנ זיא ניז ןכָאנ ןוא

 .ןייז טזומעג סע טָאה ױזַא
 : .ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע

 ןענעכערּפָא ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה עסַאמ עטנערעגפיוא יד

 | .קָלָאפ ןופ םיאנוש יד טימ

 -ָאק רעד ,יענוָאל עד הַארג ןלַאפעג ןיא ןּברק רעטשרע רעד

 ,ןַאמרעגנוי רעשידלעה רעד ,ןעלויה ,?יטסַאּב רעד ןופ טנַאדנעמ

 עקַאטַא יד טריפעגנָא יִלֲע ריִציפֶא ןטימ ןעמַאזוצ טָאה רעכלעוו

 -נייא טָאה רע ,ןעװעטַאד םיא טװאורּפעג טָאה ,ל?יטסַאּב רעד ףיוא

 טלָאװעג טָאה רע ?יױו ,םיא רַאפ ןּבעל סָאד טלעטשעגנייא ךַאפ

 ןרָאצ רעד רעּבָא .המקנ ןייק טשינ ןכוז ןרענָאיצולָאװװער זַא ,ןזייוו

 ןייק ףיוא םיא טָאה'מ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג ןַאד זיא קלאפ םנופ

 פיוו-עד לעטָאה םוצ געוו ןפיוא ןוא ,ןליטשנייא טנעקעג טשינ לַאפ

 ..ּבֶאֹק םעד ןטינשעגּפָא טנַאדנעמָאק םעד ןעמ טָאה

 -ַּפִא ךיז ןעמ טָאה ?עסעלפ רָאיעמ ןשיטָאטש םעד טימ ךיוא

 -ענגיירא םיא ןעמ טָאה לַאיִאר יעלַאּפ םוצ געוו ןפיוא .טנכערעג

 | .ּפָאק ןיא ?יוק ַא ןסָאש

 ןענעכערּפָא טלָאװעג ךיוא ךיז טָאה עפַאמ עטנערעגפיוא יד

201 



 ףיוא ןקָאשעג ?יטסַאּב רעד ןופ ןּבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס יד טימ

 ךיז טָאה ילע ריִציּפֶא רעד רעּבָא .רעגריּב ערענַאיצולַאװער יד

 -וצנייא ןבענעננייא םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,ייז רַאפ טלעטשעגנייא

 .עסַאמ רעטגערענפיוא רעד ןופ ןרָאצ םעד ןליטש

 ליטסַאּב רעד ףיוא עקַאטַא רעד ןיא ןענעז םורַא ןוא םורַא

 רױא ןיולּב ןלַאפענ זיא ךַאװ רעד ןופ ,ןשטנעמפ טרעדנוה ןלַאפעג

 יד ןענעז ,טיוט ןלַאפעג ןענעז סָאוו ,טרעדנוה יד ןופ ןוא .,רענ
 ערעייז זַא ,םיֹרֵא ױזַא -- רעטעּברַא עמירַא ןעווענ עטסרעמ

 ןוא טיֹורּב ןָא ןצנַאמיא ןּבילּבענ ןענעז םימותי ןוא תונמלא

 טשיינ ןּבָאה ייז ?ייוו ,ייז רַאפ תובדנ ןּביילק טזומשג ךיילג טָאה'מ
 טשינ וליִפַא ןיא סע .ןעמוקוצרעּביא נָאט א סָאװ טימ טַאהעג

 סענמורט ןפיוק ןוא ןקידרעַאב וצ עטיוט יד סָאוװ טימ ןעוועג

 :ענקעװַא רעּפרעק ןטיוט ןדעי ןּבעל ןעמ טָאה ןַאד ןוא .ייז רַאפ
 -ויברַאפ זיא רעצימיא ןעוו ןוא ,ל?טיה טרעקענרעּביא ןייז טנייל

 :ןטעּבענ ןעמ טָאה ןעגנַאנעג

 טָאה סָאו ,ןשטנעמ א ןקידרעַאּב וצ ססעּפע טקנעש ---

 | ...ןקלָאפ ןרַאפ ןּבעל ןייז ןּבענעגקעװַא

 ,רֶאי ףלעווצ ןופ לגניי ַא ןעוועגנ ךיוא זיא םינורה יד ןשיווצ

 ףיוא עקַאטַא רעד ןיא טָאה רע .רעטעּברַא ןעמירַא ןַא ןופ דניק א

 רע ןוא ,טייקשידלעה עקידריווקרעמ ַא ןזיוועגסיױרדַא ליטסַאּב רעד

 רעד ןיא ןסיירוצניירַא ךיז עייר רעד ןיא רעטפניפ רעד ןעוועג זיא

 -יט ןופ לָאבמיס םעד טרעּפרעקרַאפ ךיז טימ טָאה סָאװ ,גנוטסעמ

 ...טפַאשרױה רעשינאר
 א

 רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,ךיירקנַארפ ןיא רָאנ טשינ

 סיורנ טימ ןרָאװענ ןעמונעגפיוא ?יטסַאּב רעד ןֹופ ןלאפ סָאד זיא

 זַא ,סיורנ יוזא ןעוועג החמש יד זיא דנַאלסור ןיא ןליפַא .דיירפ/

 גרוברעטעּפ ןופ ןסַָאנ יד ןיא ךיז ןּבָאװ ןשטנעמ עדמערפ-דליוו

 ךיז ןּנָאה ןוא רעזלעה יד ףיוא ןרעדנַא םעד רענייא ןפרָאוועג

 עלַארעּביל יד ןיא ןזיא ןירַאּפ ןיא גנוריסַאּפ עסיורג יד .טשוקעג

 ,הרֹוׁשּב עכעליירפ ַא ןעוועג טאטש-טּפיוה רעשיסור רעד ןופ ןזיירק

 ןיא ,םעד ןגעוו טרָאד טסואוורעד ךיז טָאה'מ ןעוו נאט םעד ןיא

 םעד דובּכל ןעמ טָאה טכַאנייּב ןוא ,סיורג רעייז ןעיוענ דיירפ יד
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 ןּפמָאל עטסנעש יד טימ רעזייה עלַא ןופ רעטסנעּפ יד טצוּפעגסיױא
 | .ךעלּפמעל ןוא

 ,דירפ רַאֿפ טניױועג ןשטנעמ עטלַא ןּבָאה קרַאמענעד ןיא

 ,שינעעשעג עסיורג יד ךעלקינייא ןוא רעדניק ערעייז קידנלייצרעד

 עקיטכיו ַא רַאפ סָאװ ןוא זירַאּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןזיא סָאו
 .טָאה שינעעשעג יד גנוטיידַאּב

 ךיוא ןוא דנַאלגנע ןיא ,ץייוש רעד ןיא ,דנַאלשטייד ןיא
 זיקרַאמ רעד ןוא סיורג רעייז ןעוועג החמש יד זיא עקירעמַא ןיא
 -עמַא רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,טעיַאפַאל
 -ענוצ ןָאטגנישַאװ שזדרָאשזד וצ טָאה ,ךיוא עיצולָאװעד רענַאקיר
 םיא לָאז רע ,ליטסַאּב רעד ןופ ןעלסילש יד ןופ םענייא טקיש
 | | .קנעדנא סלֵא ךיז ייּב ןטלַאה

 ליטסַאּב רעד ןופ ןלַאפ סָאד זיא טלעו דעצנַאג רעד רעּביא
 גנוריסאפ עטסקיטכיו ןוא עטסערג יד יוו ןרָאװװעג טכַארטַאּב
 -- ,דנַאפ יירפ א ךיירקנַארּפ זיא ןָא טציא ןופ,, .טייצ רענעי ןופ

 -יפִא םעד ןיא ןּבירשעג רָאדַאסַאּבמַא רעשילננע רעד טָאה ױזַא

 -בָאנ גנורינער ןייז וצ טסישעגוצ טָאה רע סָאװ ,טכירַאּב ןלעיצ
 .ןלַאפעג זיא ?יטסאּב יד יו ,םעד

 ןיא יו טכַאקעג טָאה זירַאּפ ץנאג ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןוא
 -עג ךיז ןּבָאה סרעּפרעק עטיוט ןעוו גָאט ןּבלעזמעד ןיא ,לסעק ַא
 טָאטש-טּפיוה רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןסַאג יד ףיוא טרעגלַאװ
 טָאה'מ ןוא ןקידרעַאּב וצ ייז סָאװ טימ ןעוועג טשינ זיא'ס ןוא
 -מעד ןיא --- יי רַאפ סענמורט ןפיוק וצ תובדנ ןעלטעּב טזומענ
 -ַאהּפענ ץַאלַאּפ ןכעלגינעק רעלַאסרעװ ןיא ןעמ טָאה נָאט ןּבלעז
 עמיטניא,, ריא ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ,החמש עסיורג ַא טעוװ
 -ורב ןטסגניי סנינעק ןטימ ןעמטזוצ ,קַאנילַאּפ ןיפערנ ,''ןידניירפ
 ייווצ ןֹופ ןריציפָא יד .טימ טעילוהעג ןּבָאה ,ַאוטרַא'ד ץנירּפ רעד
 ,טהֹוּכישעגנָא ןריציּפָא יד ןּבָאה ייז .ןטנעמיגער עשידנעלסיווא
 ,ןענעז ייז טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןיילַא קידנסיוו טשינ ענעי ןוא
 עשירעטילימ ןוא ;"'ןיגינעק יד לָאז ןבעל גנַאל,, :ןגירשענ ןּבָאה
 -אוטנא ירַאמ ןופ רעטסנעפ יד ייּב טליּפשעג ןּבָאה ,סרעטסעקרָא
 -ןצ ןוא טעּברַאַאּב טָאה עילַארּב לַאשרַאמ רעד ןוא ,ןרעמיצ סטענ
 ןצנַאנ םעד ייּב ןוא ,עירעליטרַא רעד ןופ ןריציפא יד טיירגעג
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 ןיוש זיא ,טענַאוטנַא ירַאמ םודָא טיירדענ ךיז טָאה םָאװ ,?דניזעג

 ייוצ ןריטסערַא ןעמ טעװ ץלַא ןופ רעירפ זַא ,טכַאמענּפָא ןעוועג

 יכָאנ ןֹוא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד טרעדנוה

 ןירַאֿפ ןוֿפ גנורעקלעפַאֿב עצנַאג יד ןרעגנוהסיוא ןעמ טעװ םעד

 .רנַאטשפיוא םעד ןקירדרעטנוא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא

 יסעפ יד ןעמונעג ןיוש טָאה זירַאּפ ןופ גנורעקלעפַאב יד זַא

 -עג טשינ לָאסרעו ןיא ךָאנ ןעמ טָאה םעד ןגעוו --- ?יטפַאב גנוט

 יי | ,טסואוו

 -סיוא טָאה עקילק םטענַאוטנַא וראמ סָאװ ,רענעלּפ עלַא יד

 -עג טָאה'מ לייוו ,דוסּב ןטלאהעג גינעק ןרַאֿפ ןעמ טָאה ,טעברַאעג

 ןוא רעטקַארַאכ ןכַאוש ַא טיס שטנעמ ַא ןיא רע זַא ,טסואוו

 טָאה רשֿפא ?סייוו רעוו ןוא .ןזָאלרַאפ טשינ םיא ףיוא ךיז ;עק'מ

 וצ רענעלּפ טימ ןגָארטענמורַא רָאג ךיז ןַאד טענַאוטנַא ירַאמ

 ריא ןקיטייזַאּב ןצנַאנניא רָאנ ןוא שינערעקרעביאפיוה א זכַאמ

 טימ ןָאטעג סָאד טָאה עטייוצ יד ענירעטַאקעי יו טקנוּפ ,ןַאמ

 ןילַא יז בוא ןוא .ןטיר- םעד רטָאיּפ ןַאמ ןקיניזכַאוש ריא

 ַאוטרַא'ד ץערּפ רעד טָאה ,רענעלּפ עכלעזַא טַאהעג טשינ טָאה

 ירַאמ ןוא ,ש"ינערעקרעּביאיוה ַא רַאפ רענעלּפ טָאהעג רעכיז

 ענייז ןיא גייצעג לקיטש ַא יו רעמ טשינ ןעוועג זיא טענַאוטנַא

 לָאז סאו ,נעוװ אזַא ףיוא ןריפ יז טוואוריעג טָאה רע ןוא ,טנעה

 | ...טכַאֿמ רעד וצ ןעננערב םיא

 ףיוה רעלַאסרעװ םניא זַא ,טשינ ?פיױוצ ןייק רָאנ זיא סע

 ןיא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ סענירטניא טּבעװעג ןַאד ךיז ןּבָאה

 רענעי ןופ עטכישעג יד טוג טרידוטש'מ ןעוו ןוא ,גנוטכיר אזַא

 טנורג ַא ןעניֿפעג ןעמ ןעק ,תורוש יד ןשיװצ טנעייל'מ ןוא טייצ
 ,עיצולאוער רעד ןופ ךורּבסיוא רעד טשינ ןעוו זַא ,ןּביולנ וצ

 כיאול ןגעק שינערעקרעּביא - ףיוה ַא ןעמוקעגרָאפ יאדווַא טלָאזו
 -רטד טקידטעעג ןעוועג ךָאנ רשפא ךיז טלָאוװס ןוא ,ןט-16 םעד

 ץנירּפ םנופ ּבייוװ סָאד ןרָאוװעג טלָאװ טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,טימ

 | יה ...ַאוטרַא'ד

 ןֿפור ,טַאהעג ךיז ןשיווצ ןּבָאה ייווצ יד סָאו ןעגנואיצאב יד

 טי אט | ...רשח קיניײװ טשינ סיױרַא
 םורַא סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה ןיילַא רעט-16 רעד םיאול

204 



 טשינ רע טָאה לענש קנַארעג ןטימ ךַאז ַא ןּפַאכפױא ,ךיז םוט םיא

 טָאה רע רעדייא ןטכארטאב טונ טזומעג ךיז טָאה רע ;טנעקעג

 ,ןטכַארט וצ ליופ וצ ןעוועג רעּבָא זיא רע ,קנַאדעג ַא טּפַאכעגפױוא

 ןיא ?יפֹוצ ןָאטרַאפ ןעוועג לידנעטש ךָאנ רע זיא וצרעד ןוא

 -נירט וצ ךס ַא ןוא ןסע וצ ךס ַא טָאהעג ביל טָאה רע ;הליכַא
 ןוא דנַאי ףיוא גָאט ןדעי ןייג וצ טַאהעג ביל ךיוא טָאה רע ;ןעק

 ןייג טוומעג רע טָאה טנוװַא ןדעי ןוא ,ןעלניוֿפ ןוא ןשריה ןפיש

 טָאה ,טגיילעגקעװַא ךיז טָאה רע יוװ לענש ױזַא ןוא ,ירפ ןפָאלש

 י- ,טעּפַארכענ ןיוש רע

 ןוא רע טָאה ,ליטסַאּב יד ןעמונעג טָאה'מ ןעוו ,גָאט טניא ןוא

 ;טרָאװ ןייא ןּבירשראפ ךוּב-נָאט ןייז

 .'ט ש י נ ר ַא

 ןופ ?ּכה-ךס רענעגיוצענרעטנוא רעד ןעוועג םיא ייּב זיא סָאד

 .ט שי נר ַא ג-- נָאט םענעי

 רָאנ ןיא נָאט םענעי ןיא זַא ,םוא ייּב סע טָאה ןסייהענ ןוא

 ףיֹוא טָאה ,ךיירקנַארפ ןופ גינעק רעד ,רע ליױו ,ןעשעג טשינ

 ןייא ןייק ,לניופ ןייא ןייק ,שריה ןייא ןייק ןסָאשעג טשינ דנַאי

 !ט ש ינ ד ַא ג -- זָאה

 טגוילעג ךיז רע טָאה ,גָאט םנופ ל3ח-ךס םעד ןגיוצעגרעטנוא

 .קַאמשענ ץנַאנ טעּפָארכעג ןיוש רע טָאה דלַאּב ןוא ,ןפָאלש

 רע טָאה ןזירַאּפ ןיא ךורּבסיוא ןרענַאיצולַאװער םעד ןגעוו

 יר ןעמונעג ןיוש טָאה'מ זַא .טסואווענ טשינרָאג ךָאנ ןַאד
 .טמולחעג טשינ ןליפַא םיא ךיז טָאה סָאד --- ליטסַאֿב

 טשריפ רעד ןעוו טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע
 -נטייר לַאסדעװ ןייק ןפיול וצ ןעמוקענ שינעלייא ןיא זיא רוקנַאיל

 רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא ףיוה ןייא ןיירַא זיא רע ,דרעפ ַא ףיוא קיד

 | .גינעק םעד ןעז ןיוש זומ

 -.טרעפטנעעג םיא ןעמ טָאה -- .טפָאלש גינעק רעד ---

 .טגאזעג טשריפ רעד טָאה --- ,ןקעװֿפױא םיא ךיא זומ --
  ,.טקשוושגפיוא םיא טָאה ןא גינעק םוצ ןיירַא זיא רע ןוא

 טנערֿפעג רעט-16 רעד םיאול טָאה --- ?ןעשעג זיא סָאװ --

 | ,רענעפַאלשרַאֿפ ַא
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 ןיא'ס סָאװ ,טלייצרעד םיא טָאה רוקנַאיל טשריפ רעד ןוא

 | /  :ןעשענ
 -נעמָאק םעד .םרוטש טימ ןעמונעג ?יטסַאּב יד טָאה"מ ---

 ףיֹוא םורַא ןעמ טנָארט ּפָאק ןייז ןוא טענרהרעד ןעמ טָאה טנַאר

 זירַאּפ ןופ רָאיעמ םעד ךיוא ,זירַאּפ ןופ ןסַאנ יד רעּביא עקיּפ ַא
 םענעפָא ןַא ןיא סױרַא ןיא קלאפ סָאד .טעגרהרעד ןעמ טָאה
 יד טשינ רעמ ןגלָאפ ןטַאדלָאס יד ןוא גנוריגער רעד ןגעק ףמַאק
 !ןריצ יּפִא

 ןוא טכירַאּב םעד טרעהענסיוא טָאה רעט-16 רעד סיאול
 םעּפע ןעלּבמָאב ןעמונענ ךיז טָאה חומ םענעפָאלשרַאפ ןייז ןיא

 ,רָאלק ןצנַאגניא טשינ ןעווענ םיא רַאפ זיא סָאװ ,קנַאדעג ַא

 קידנּבכיײר ,טנַאזענ רע טָאה -- ,טנוּב ַא ךָאד זיא סָאד ---

 ,ןגיוא ענעפָאלשרַאפ יד

 -טנעעג רוקנַאל טשריפ רעד טָאה -- ,רעה ןיימ ,ןייצ ---

 ס ָא ד ,טנו ב ןײק טש יבנ זי א ס ַא ד --- .טרעפ
 .עיצ ול ָאװ עד ַא זי א

 יג * א

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא ןזיא ,ילוי ןט-15 םעד ,ןנרָאמ ףיוא

 ןּבָאה ןטַאטוּפעד יד ;סיורג רעייז ןעווענ םרוטש רעד גנולמַאזרַאפ

 -ָאיצולַאװער ןקיטכענ םעד ןגעוו ןטייחלצנייא עלַא טסואוועג ןיֹוש

 יד זַא ,טסואוועג ךיוא ןּבָאה ייז ןוא ,זירַאּפ ןיא ךורּכסיוא ןרענ

 ןַאלּמ ַא וצ טיירג ,טענַאוטנַא ירַאמ םורַא ךיז טיירד סָאװ ,עקילק

 -ךַאפ עלַאנַאיצַאנ יד ןביירטעצ ןוא טולּב ןיא ץלַא ןעקנידטרעד וצ

 -נַא עֶלַא ןופ רעמ ןוא ,טכָאקענ ךיז ןּבָאה ןטַאטוּפעד יד .גנולמאז

 יו טָאה עמיטש עקראטש ןייז ,ָאּבַארימ טכַאקעג ךיז טָאה ערעד

 טמיטשַאב טָאה'מ ןעוו ןוא ,לַאז !סיורנ ןרעּביא טכליהעג רענוד ַא

 ןפורקירוצ לָאז רע ,ןרעדָאפ ןוא גינעק םוצ ןייג וצ עיצַאטעלעד ַא

 וצ סָאװ ,סעיצקורטסניא ןּבענענ ייז ָאּבַארימ טָאה ,רעטילימ סָאד

 | .ןדער וצ ױזַא יו ןוא ןגָאז

 ןיא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ עיצַאנעלעד יד ןעװ = |
 טשריפ רעד ןעמוקעגנָא זיא ,גינעק םוצ ןייג וצ טיירנ ןעווענ ןיוש
 -רַאֿפ רעד וצ טמוק גינעק רעד זַא ,טעדלעמענ טָאה ןוא רוקנַאיל

 | ,גנולמ ז
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 -עג ָאּבַארימ טָאה -- ,לוטש ןעמענפיוא ָאד םיא רימָאל ---

 ןיא קלאפ א ןופ ןגיוש סָאד --- ,עמרָאפטַאלּפ רעד זופ טרענוד

 : ..ןגינעק ַא ראפ גנונרָאװ ַא
 רעד ןיא ,ןעמוקעגניירַא זיא רעט-16 רעד סיאול ןעוו ,רעּבָא

 ןטַאטוּפעד עלַא ןּבָאה ,רעדירּב ערעגניי ייווצ ענייז ןופ גנוטיילגַאּב
 ...םיא רַאפ עיצַאוװַא ןַא טכַאמענ ןוא טלעטשענפיוא ךיז

 ןטייהלצנייא עלַא טסואוועג טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה גינעק רעד
 טָאה רע ;זירַאּפ ןיא ןעמוקעגראפ ןטכענ זיא'ס סָאװ ,םעד ןופ
 -ַאטשרַאפ ןיוש טָאה רע ןוא ןטכַארטַאּב וצ סָאד טייצ טַאהענ ןיוש
 רע טָאה ;עיצולָאװער .ַא רָאנ ,טנוּב ןייק טשינ עקַאט זיא סָאד זַא ,ןענ
 עדער עצרוק ַא ןטלַאהעג .ננולמַאזרַאֿפ רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד רַאֿפ
 ןוא רעטילימ .סָאד ןעיצקירוצ ןסייה טעװ רע זַא ,טנָאזעגוצ ןוא

 טנַאה ןיא טנַאה ןטעֿברַא רע טעװ רעטייוו ןוא ןָא טציא ןופ זַא
 זַא ,טנַאזעגוצ ךיוא טָאה רע ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ

 -ַאק ןיא ןעמעננירַא רעדיו םיא ןוא ןרעקענ ןפורקירוצ טעוװ רע
 י- 1 פיר +"  .לרעטסינימ-ץנאניפ סלַא טעניּב

 ןניוּב וצ ךיז טיירנ ןעוועג ןיוש ךעקקריוו ןַאד זיא גינעק רעד

 ;טדערעג רע טָאה טסינ םעד ןיא ןוא ,קלָאפ םנופ ןליוו םעד רַאֿפ

 טָאה רע ןעוו ןוא ,קורדנייא ןטוג ַא טכַאמענ טָאה עדער ןייז
 ןטַאטוּפעד עֶלַא ןּבָאה ,גנולמַאזראפ רעד ןופ ןײגסיױרַא טזָאלעג ךיז
 ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז ןוא רעטרע ערעייײז ןופ ןּביוהעגפיוא ךיז
 ףעסיורג ַא טָאה ,סָאנ ןיא סױרַא םיא טימ ןענעז ייז ןעוו ןוא
 טרעהעג ןטרָאד ןוא ָאד ךיז ןּבָאה דלַאּב ןוא טנגענַאּב ייז םלוע

 | | :תולוק

 : * .!גינעק רעד לָאז ןּבעל גנַאל ---

 רע ,גינעק םעד טיילנַאּב ןטַאטוּפעד יד ןּבָאה ץַאלַאּפ םוצ זיּב
 יא ןיימעגלַא ןיא ןוא .םיא םורָא ייז ןוא ןטימ ןיא ןעגנַאנעג זיא
 -רַאפ-סקלָאפ יד ןוא גינעק םעד ןשיוװצ זַא ,קורדנייא רעד ןעוועג
 זַא ןוא עינָאמרַאה עקידנעטשלופ ַא ןיוש טציא טשרעה רעטערט
 ,ןעמוקרָאפ טשינ ןסױטשנעמַאזוצ ןייק רעמ יאדוא ןיוש ןלעוו סע

 "עד יד ןנירשעג ןּבָאה -- !גינעק רעד לָאז ןּבעל גנַאל ---
 : .גנולמַאזראפ .רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטוֿפ

 ןייז טנעקענ טָאה'ס יװ ןרעדנואו טשינ ךיז ףרַאד'מ ןוא
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 ליטסַאּב יד ןעמענ ןעמ לָאז ןטכענ זַא ,ךאז ַאזַא ךעלגעמ

 -עק רעד לָאז ןבעל גנַאל, ןעיירש ןעמ לָאז טנייה ןוא

 ךיז ןּביֹוהעגנָא ןַאד טשרע טָאה עיצולָאװער יד ;'"!גינ

 רענייק ךָאנ ןַאד טָאה ןליצ ערָאלק ןייק ;ןַאּפש ַא ןכַאמ ןענרעט

 טַארַאמ ,רעיּפסעּבָאה ,ןָאטנַאד יו ןשטנעמ עכלעזַא ;טַאהעג טשינ

 רעד ןופ רעריפ יד ןרָאװעג רעטעּפש ןענעז עכלעוו ,ערעדנַא ןוא

 עטוג ןעוועג ךָאנ ,1789 ןיא ,טייצ רענעי ןיא ןענעז ,עיצולָאװער

 טָאה ןּבַאנפױא עשיטילָאּפ ןייק ;(ןטסיכרַאנָאמ) ''ןטסילַאיֵאר

 סָאד ּביוא ןוא ,טלעטשענ טאהעג טשינ ךָאנ ןַאד ךיז ןעמ

 ןיא ,ףמַאק םענעפָא ןַא ןיא ןסַָאנ יד ןיא סיױרַא ָאי זיא קלָאט

 טשינ רעגנוה םעד רעמ ןיוש טָאה'מ לייוו ,טיורּב רַאפ ןעוועג סָאד

 ךָאנ זיא עיצולאווער רעד ןופ גנַאפנָא רעד .ןנָארטרעּבירַא טנעקעג

 ---טםלעטשעג רעטעּפש ךיז טָאה'מ סָאװ ,ליצ םעד ןופ טייוו ןעוועג

 ןטייּב ןצנַאטיא ןֹוא עיכרַאנָאמ יד ןפרַאוװוצרעטנורַא ןצנַאגניא

 | | ,גנונדרָא יד
 טשינ זַא ,ןגָאז וצ ןבירטרעביא ןייז טשינ רעכיז טעוו'ס ןוא

 .,טרעקרַאפ ,רָאנ ,עיצולָאוװער יד ןפאשענ ןּבָאה ןרענַאיצולַאװער יד

 .ןרענָאיצולַאװעה ןפאשענ טָאה עיצולאװוער יד

 םוצ ןפָאלענוצ יורפ עמירָא ןַא זיא ץַאלַאּפ םוצ געוװ ןפיוא

 :טגערפעג יז טָאה ,םנַאה רעד ייּב םיא קידנּפַאכנָא ןוא גינעס

 ןלעוו ייז זַא ,רעכיז וטסיב ?טסנרע עקַאט סָאד טסניימ וד ---

 ?גנוניימ ןייד ןטייּב וצ ןדעררעביא טשינ ךיד

 לַאסרעװו ןופ רעניואונייא עלַא ךיוא ןוא יורפ עמירָא יד

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא טָאה גינעק רעד זַא ,טסואוועג ןיוש ןּבָאה

 טנַאה ןטעברַא ןוא ןרעקענ ןפורוצסירוצ טנָאזעגוצ .גנולמַאזי-

 םנופ ןייזליואוו ןרַאפ קלאפ םניפ רעטערטרַאפ יד טימ טנַאה ןיא

 ןעוועג טשינ רעּבִא זיא יז .טימרעד טיירפעג ךיז יז טָאה ,דנַאל

 יו טקנוּפ ?יױו ,םרָאװ ןטלַאה עקַאט טעװ גינעק רעד יצ רעכיז

 ַא ןיא רעט-16 רעד סיאול ןַא ,טסואווענ יז טָאה ערעדנַא עלַא

 טסייה סָאד ,ייז זַא ןוא רעטקַארַאכ ןכַאװש ַא רעייז טימ שטנעמ

 ןלעו ,ריא םורַא עקילק עשירעטילימ יד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ

 רַאֿפרעד ןֹוא .גנוניימ ןייז ןטייּב טעװ רע ןוא ןדעררעּביא םיא

 :טנערפעג ייוחפ עוויאַאנ עמערא יד טָאה
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 ?טסנרע עעקַאט סָאד טפניימ וד ---

 :קיטומטונ ט"רעפטנעעג ריא טָאה גינעק רעד ןוא
 טשינ סולשַאּב ןיימ לעװ ךיא .טסנרע סָאד ןיימ ךיא ,ָאי --

 | | .ןרעדנע
 -עטסייגַאב ַא ןפורעגסיורַא םלוע ןסיורג םעד ייּב טָאה סָאד

 .טיירפעג ךיז ןּבָאה עלַא. ןוא גנור

 ןּוא עכעלטע ןענעז זירַאּפ ןיא רעטימעג יד ןליטשוצנייא ידּכ
 ,ןיחַא קעוַא גנולמַאזרַאפ רעלַאיָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד קיצכַא
 רעד ,יליאּב ןוא סעיואיס ,טעיאפַאל ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיוװצ ןווא
 יה רעביא טרישרַאמעג ןּבָאה ייז .גנולמַאזרַאֿפ רעד ןופ טנעדיזעהּפ
 עכלעזַא ןענופעג ןיוש ךיז ןּבָאה'ס ןוא ,רעטסעקרָא ןַא םימ ןסָאנ
 ,טסירנעעג ןיא עיצולָאוװער יד זַא ,ןגירשעג ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 -ףַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןּבעגעגכַאנ ץלַא ןיוש טָאה גינעק רעד לייוו
 .גנולמאז

 טעיַאפַאל ןוא זירַאּפ ןופ רָאיעמ רעד ןרָאװעג יליַאּב זיא ןַאד
 רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ דידנַאמָאק רעד סלַא ןרָאװעג טסיטשַאּב זיא
 .טהיזינַאגרָא לענש ףיוא טָאה'מ סָאװ ,עידרַאווע

 ,סורדנייא ןַא טכַאמענ טָאה ןטַאטוּפעד יד ןופ ןעמוקנָא סָאד
 זַא ,טרערָאטפעג טָאה זירַאּפ ,רעמ טגנַאלרַאפ טָאה זירַאּפ רעֶּבִש
 טעװ רע זַא ,ןעמעלַא ןרעכיזראפ ןוא ןעמוק לָאז ןיילַא גינעק רעד
 .גָאזוצ ןייז ןריפכרוד

 טייצ אזא ןיא זירַאּפ ןייק ןעמוק וצ קשח ןסיורג רָאנ ןייק
 טש"נ ןופרעד ךיז טָאװ רע רעּבָא .טָאהעג טשינ גינעק רעד טָאה
 יו םעדכָאנ געט יירד ,ילוי ןט-17 םעד ןוא ,ןעײרדסױרַא טנעקעג

 ּרעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןעמוקעג רע זיא ,ןלַאפעג זיא ליטסַאּב יד
 עכעלטע ןעמוקעג ךיוא ןענעז םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,טָאטשטּפױה
 .גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד טרעדנוה

 ןרעיוט יד וצ ןעמוקעגוצ טסעג יד ןענעז גָאטייּב רעגייזַא יירד
 -עגרעפיא ,רָאועמ רעזינ רעד ,יליֵאַּב טָאה טרָאד ןוא !ירַאּפ ןופ
 ראֹפ א ייברעד ןוא טָאטש רעד ןופ ןעלסילש יד גינעק םעד ןּבעג
 רַארַאּפ טיפ םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .טנָאזעג רעטרעוװו עמערַאוו
 -ָאה םוצ טכַארבעג םיא טָאה'מ ןעוו ןוא ןסָאג יד רעּביא םריפעג
 -יז עריא ןטלַאהענּפָא טָאה עמוד עשיטָאטש יד ואוו ליזו-עד לעט
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 ןםיורה ןיא ןענעו ןטרָאד .ןלַאפעג םיא ףיוא קערש ַא זיא ,ןעגנוצ

 ילָאס ןוא עליוויצ ,ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה .ייווצ ַא ןענַאטשעט

 זיא רעט-16 רעד םיאול ,טנפָאװַאּב ןעוועג ןענעז עֶלַא ןוא ,ןטַאד

 רע ױזַא יװ טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה רע ;טשימעצ יװ ןעוועג

 ַא יו טליפעג ךיז טָאה רע ;ןָאט לָאז רע סָאװ ןוא ןטלַאה ךיז לָאז

 טָאה ,קינייװעניא טריפעגניירא םיא טָאה'מ ןעוו ןוא ,רענעגנַאפעג

 רעד ןופ עדהַאקָאק רעיינ רעד טימ עלעטיה א ןָאטעגנָא םיא ןעמי

 םיא ןעמ טָאה ןַאד ןוא ,יולּב ןוא סייױו ,טיור --- עיצולָאװער

 -סיוא טזומעג טָאה רע ןוא עמרָאפטַאלּפ רעה ףיוא טצעזעגקעווַא
 ...ןטלַאהעג טָאה'מ סָאוװ ,םעדער ערענָאיצולָאװער עלַא יד ןרעה-

 רעד טימ עלעטיה סָאד ּפָאק םנופ קידנעמענרעטנורַא טשינ

 -למוטעצ א ןסעזעג גינעק רעד זיא ,עדרַאקָאק רערענָאיצולַאװער

 םעדכָאנ טשרע ןוא ,טקוקעגוצ ןוא טרעהעגנייא ךיז טָאה ןוא רעט
 ךיוא םיא ןעמ טָאה ,קיטרַאפ ןעוועג ןיוש ןענעז רענדער עלַא יוװ

 טָאה ןוא טלעטשעגפיוא ךיז רע טָאה ןַאד ןוא ,טרָאװ ַא ןּבעגעג

 : :טנָאזעג-
 ."רימ ףיוא ךיז טזָאלרַאפ ;ביל ךייא ּבָאה ךיא

 טנעקעג טשינ ןוא ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג טשינ רֶע טָאה רעמ/ |
 ךיז טָאה רע ןוא סיורג-וצ ןעוועג םיא רַאפ זיא טנעמָאמ רעד ;ןנָאז

  .=ןביוהרעד טנעקעג טשינ ךיוה ױזַא
 -עצ ַא ןוא רענעקַאהשעצ א ןעוועג רע זיא גָאט ןצנַאג םעד

 םנופ טזָאלעגסױרַא ,ךעלדנע ,םיא טָאה'מ ןעוו ןוא ,רעטלמוטי

 ןוא ןסַאג יד רעּביא ןריפ ןעמונעג רעדיוו םיא ןוא ל?יוחעד לעטָאה

 עטערַאק ןייז ןּפָאלעגכַאנ ןענעז ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטגזיוט

 -סיוא ןוא טנוזעג ןייז רַאפ ןייוו ןעקנורטעג רעשעקפ ןופ ןֹּבָאה ןוא

 -עצ רעמ ךָאנ ןרָאװעג רע זיא ,םיא רַאפ גנורעטסייגַאּב טקירדעג-

 ענימ םוש ןייק ,טרערעגסיױרַא טשינ טרָאװ ןייק טָאה ןוא טלמוט

 -עג רעצנַאו רעד טימ .ךיז טלָאװ רע יו טקנוּפ ,טכאמעג טשינ

 םעֶד טֶא ןיא טלָאװ רע יו טקנוּפ ,טרעקעגנָא טשינ רָאנ עטכיש
 ןיירַא טלַאפ סָאװ ,ץָאלק ַא יו .קילעפוצ ןלַאפעגניירַא ?מוט ןצנַאג

 ןגָארטעג ךיז ,ךיירקנארפ ןופ גינעק רעֶד ,רע טָאה ,רעסַאװ ןיא-

 טשינ טָאה רע סָאװ ,שינעעשעג רעקיטכיוו ַא ןופ סעילַאװכ יד ףיוא

 רע .טָאה ןניוא עטרַאטשעגסיױא עסיורג ייווצ יד טימ .ןענַאטשרַאפ|
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 ןּבָאה ,ענייז ןגיוא יד ,ייז ןוא ,םלוע ןקיזיר םעד ףיוא טקוקעג
 טָאה ,םייהַא ןעמוקעג ןיא רע ןעוו ןוא ,טקירדעגסיוא טשינרָאג
 א רעייז טנַאזעגסױרַא רע טָאה ןַאד ןוא ,טמעטעענּפָא רעיירפ רע
 :קנַאדעג ''ןשיפָאזָאליפ ,ןפיט,,

 "'!םייה רעד ןיא ןייז וצ טוג זיא'פ,, ---
 | .ןפָאלש טגיילעג ךיז רע טָאה םעדכָאנ ןֹוא
 םי םנופ סעילַאװכ עקידמרוטש יד ףיוא לדנעּפמש קיטשינ ַא

 טָאה'ס ןעוו טייצ רעד ןיא רעט-16 רעד סיאול ןעוועג זיא סָאד ---
 .עיצולאוװער יד ןכָארּבעגסױא ךיירקנַארּפ ןוא

 רענייא ןייק .ךעלדנעּפש ןעוועג ןַאד ןענעז ףיוה ןיא עלַא
 ןוא טליּפשעג ןלָאר עסיורג רעירפ ןּבָאה עכלעוו ,טייל עֶלַא יד ןופ
 ןכָאנ טָאה ,רעריגער ןֹוא רעשרעה ןופ לעטשנָא םעד טכַאמעג
 -ענסיורַא טשינ עיצולאוװער רעד ןופ דו רּבסיוא ןטסנרע ןטשרע
 -עג יד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז טייקיאעפ ןייק ,רעטקַארַאכ ןייק ןזיוו
 רעד ןיא ,ןלַאפעג זיא ?ליטסַאּב יד יו םעדכָאנ געט יירד .ןשינעעש
 טָאה'מ ואוו ,זירַאּפ ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא גינעק רעד ןעוו ,טכַאנ
 רעד טימ עלעטיה ַא ּפָאק ןפיוא ןָאטעגנָא לָאמ עטשרע סָאד םיא
 טייל ענשזַאװ עלַא יד ךיז ןּבָאה ,עיצולאווער רעד ןופ עדרַאקָאק
 ....יימ יד יו ןפיולעצ וצ ןּביױהעגנָא ףיוה רעלַאסרעװ ןיא

 -ַאּפ עטשרע יר ןּביוהעגנָא סָאד ךיז טָאה טכַאנ רענעי ןיא
 -ער יד ןעמעוו ,ןטַארקָאטסירַא יד ןופ גנורעדנַאוסיױא עשיטיל
 ןגָארטענּפָא ךיז טָאה רעטשרע רעד .ןגיּפשעגסױרַא טָאה עיצולָאװ
 .ַאוטרַא'ד ץנירּפ ,רעדורּב רעטסגניי םגינעק םעד ךיירקנַארפ ןופ
 -טנא זיא רע ;דנַאל ןצנַאג ןרעּביא טכַאהרַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו
 טעוו רע זא ,עלייו א ףיוא זיולּב זיא סָאד זא ,קידנעניימ ,ןתָאל
 רע טעוו םעדכָאנ ןוא םרוטש םעד ןטרַאוורעּביא דנַאלסיוא ןיא
 .ןטראוו וצ גנַאל וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס רעּבֶָא ,קירוצ ןעמוק

 יטנַא ןיא אוטרא'ד ץנירּפ רעד ןעוו טכַאנ רעּבלעז רעד ןיא
 ןפָאלטנַא ךיוא ףיוה רעלַאסרעװ םנופ ןעגעז ,ךיירקנַארפ ןופ ןפָאל
 טשינ זיא ןסיוועג רעד ןעמעוו ייּב ,ןטַארלָאטסירַא ערעדנַא ךָאג
 -ינימ רעד ןגָארטעגּפָא ךיוא ךיז םָאה סע ;ןייר ןצנַאגניא ןעוועג
 ?ַאשרַאמ רעד ןוא קסענמַאל רידנַאמָאק רעד ,ליאוטערּב רעטס
 ,טנָאזעג קירוצ געט עכעלטע טימ טשרע טָאה רעכלעוו ,עילָארּב
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 -םיוא רעד ןוא לטיה סָאד ןָאטנָא לָאז -ע גונעג ןייז טעוו סע זַא

 -ַאַּפ ןיִפערג יד ךיוא .טקירדרעטנוא ןייז טעוװ זירַאּפ ןיִא דנַאטש

 ןופ ןַאד זיא ,"ןידניירפ עמיטניא,, םטענַאוטנַא ירַאמ ,קַאניל

 -טנַא ךיוא ןענעז ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא ןפָאלטנַא ךיירקנַארפ

 יד ןעמעװ ףיױא ,עילימַאפײקַאנילַאּפ רעד ןופ ערעדנַא יד ןפָאֿפ

 יד קידנדניש ,ןענָאילימ ןוא ןענַאילימ ןּבעגענסיוא טָאה הכולמ

 יה .קלָאפ ןעמערָא ןופ טיוה

 ,ןשטנעמ יד זַא ,ןעזעגנייא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד טשרע

 -עז ,טניירפ ןופ עלָאר יד טליּפשעג קידנעטש רעירפ ןּבָאה עכלעוו

 ןעוועג טשינ טניירפ ןייק לָאמנייק רָאג ןתמא רעד ןיא ריא ןעֶנ
 -ייא ערעייז זיולב ןעוועג ןסיוא טייצ עצנַאנ יד ןענעז ייז זַא ןוא

 | ,סעדָאגיװ .ענעג
 -עגקעװַא יז זיא ,טפרַאדעג יז ּבָאה ךיא ןעוו ,ןַאד טקנופ,

 ןגעװ קידנדער ,טגָאזעג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ױזַא --- ,''ןרָאפ

 ןוא ןָאטעג תובוט ליפ ױזַא טָאה יז ןעמעוו ,קַאנילַאּפ םַאדַאמ רעד

 .החַּפשמ ריא ןוא ריא ףיוא ןבענענסיוא טלעג ליפ ױזַא
 דָאטסירַא עלַא ענעי הוא טָאה ?יטסַאּב רעד ןופ ןלַאפ סָאד = -

 םָאד זַא ,טליפעג שוחּב ןּבָאה ייז ;ןפרָאװעגפױרַא דחּפ ַא ןטָארק

 ןעװעטַאר ךיז ןפרַאד ייז זַא ןוא ףוס רעייז ןופ ּביֹוהנֶא רעד זיא

 -ייא ַאזַא ןיא ןפָאלעצ ךיז ייז ןענעז רַאפרעד ןוא ,רעלענש סָאװ
 -נַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד סיאול ןזָאלענרעּביא ןּבָאה ןוא שינעל

 ןטכעלש ַאזַא טכַאמעג טָאה ןםיולטנא רעייז ןוא .,ןיילַא טענַאוט

 -עז ,ייז טימ ןטלַאהעג רעירפ ןּבָאה סָאװ ,יד ןליפַא זַא ,קורדנייא

 ,עיצולָאװער רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןעגנַאגענרעּביא ךָאנרעד ןעג
 . קידחיווקרעמ ןוא רענעּבירטעגכרוד רעד זַא ,טקַאֿפ ַא זיא'ס ןוא

 ּוִצ ןלַאפענסױא זיא סע ?רוג סנעמעוו ףיוא ,ןַאריעלַאט רעקיאעפ

 רעד ,ךיירקנַארפ ןופ עטכישעג רעד ןיא עֿפָאר עסיורג ַא ןליּפש
 -רָאטקעריד םעד יא ,ןרעיּפסעּבאר יא טנידעג טָאה סָאװ ,שטנעמ
 דול ךיוא רעטעּפש ןוא ןענָאעלָאּפַאנ יא ,טַאלוסנָאק םעד יא ,םוי
 ןופ טייז רעד ףיוא ןעגנַאגענרעביא זוא רע -- ןט-18 םעד סיא
 ןפָאלטנַא זיא אוטרַא'ד ץנירּפ רעד יו םעדכָאנ עיצולָאוװער .רעד
 | .ךיירקנַארפ ןופ

 טָאה רענעי ןעוו ןוא .ןּביילּב וצ ןטארעג ץנירּפ םעד טָאה רע
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 ;טָאה ,דנַאלסיוא ןייק ןפָאלטנַא ךָאד זיא ןוא טגלאפענ טשינ םיא

 רענייא רעדעי ןעו ,טייצ א טציא זיא'ס,, :טגָאזעג ןַאריעלַאט

 -עגנָא ךיז רע טָאה ןַאד ןוא ,''ךיז זיולּב ןּבָאה ןעניז ןיא ףרַאד

 .םיא ךיז םָאה ױזַא ?ייוו ,לגילפ ןרענָאיצולָאװער םעד ;ַא ןסָאלש

 | ...טניולעג רעסעּב
 יג 4 14

 -ןא ירַאמ ןזָאלרַאפ ןֹּבָאה טניירפ עלַא ןעוו ,ןַאד טקנוּפ ןוא

 -וװ ריא וצ זיא ,דנַאלסיוא ןייק ןפָאלעצ ךיז ןענעז ןוא טענַאוט

 רעקיצניא רעד ,ןעזרעפ ףאוג רעשידעווש רעד ןעמוקעג רעד

 יז ןעמעוו ןוא טאהעג ביל דעלקריו יז טָאה רעכלעוו ,שטנעמ

 .טַאהעג ביל תמא טָאה
 ירַאמ ןייז וצ טניולעג טשינ ךיז טָאה'ס ןעוו טייצ ַא ןיא אקוד

 ןעוועג זיא סָאד ןעוו טייצ ַא ןיא אקוד ,טניירפ א סטענַאוטנא

 א ןינינעק רעד ןזיוװװעגסיורַא ןעזרעפ הףַאהנ רעד טָאה ,רַאפענ ַא

 ,טייקנבעגעגרעביא עקידריוקרעמ ַא ןוא טפַאשטניירפ עמעראוו

 ..רעטּבילעג ריא ןרָאװעג רע זיא ןַאד טשרע ןוא

 ןיא ריא וצ ןעמוק רע טנעלפ ךָאו רעד ןיא לָאמ רָאּפ ַא

 רעייז ןיא טרעטשענ טשינ רענייק ייז טָאה ןטרָאד ןוא ןָאנַאירט

 יד ואוו ,ףיוה רעלאסרעוו םניא ןעמוקעג ךיוא טּפָא ןיא רע ;עּביל

 ;רעמיצ עטַאוירּפ עריא ןיא ןעמונענפיוא םיא טָאה ןינינעק

 ןענעז קילג ןופ געט יד זַא ,טליפעג ׁשֹוחֹּב טלָאװ יז יװ טקנוּפ

 -נגעלשג ןייק ןזאלכרוד טשינ רעטציא רָאט יז זַא ןוא קעװַא ןיוש

 ,ןגינעגרַאפ ןפַאשרַאפ עלייו א ףיוא שטָאכ ריא ןעק סָאװ ,טייה

 -עירפ ריא ןּבָאה סָאװ ,ןטכילפ ןפרָאוװענרעטנורַא ךיז ןופ יז טָאה

 ...עסערטעמ סנעזרעפ ןרָאװעג זיא יז ןוא טרעטשענ

 "יא ךיוא רָאנ ,רעטּבילעג ריא רָאנ טשינ ןעוועג זיא רע ןוא

 ןוא טיורטרַאפ תודוס עריא עלַא יז טָאה םיא ;טניירפ רעטסעּב

 ,טניירפ עריא עֶלַא וצ טקישעג ווירּב עריא יז טָאה םיא ךרוד

 .דנַאלסיױא ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז עכלעוו

 עד ליױו ,םעד ןיא קיטכיזרָאפ רעייז ןייז טזומעג טָאה יז

 -םננוריגער ןופ ןרָאװעג טכַאוװַאב טשינ ןיוש זיא ףיוה רעלַאפרעװ
 -אטשעג ןיא סָאװ ,עידרַאוװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רָאנ ,ןזטַאדלַאס

 אה טעיַאפַאפ ןוא ,ןטעיַאפַאל ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןעג
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 יז עיצולאװער רעד ןיא טכוועג ןוא תונוּבשח ענייז טַאהעג ךיז

 ,דווד ןוא ךרוד טַארקַאטפירַא ןַא ןיײלַא ;סעדָאניװ ענענייא ענ

 עתפא רעֹּבָא ,ןשטנעמ ןשיטַארקַאמעד םעד טליּפשענ ךָאד רע טָאה

 רטטערטרַאפ יד ףיוא ;טַאהעג טנייפ ךָאד רע טָאה ןטַארקַאמעד

 ר;:טסומ ַא ;ּפָארַא ןּביוא ןופ טקוקענ רע טָאה דנַאטש ןטירד םנופ

 יי שטנעמ ַאזַא ןעוועג רָאג םיא ייּב ןיא טַארקָאמעד ַא ןופ

 קקעו טימ עטערַאק ַא ןיא טרָאפ רעכלעוו ,ןָאטננישַאװ שזדראשזח

 ןרעוו וצ םיורט ןטימ ןגָארטעגמורַא יאדוַא ךיז טָאה רע ןוא ,דרעפ

 ן-עוועג זיא ןָאטננישַאו שזדרַאשזד סָאװ ,סָאד ךיירקנַארפ ןיא

 ...עקירעמא ןיא

 ,טַאהעג טשינ יורטוצ ןייק טענַאוטנַא ירַאמ טָאה םיא וצ

 טּפיוה רעד םלַא טמַא ןייז ןיא ןגיטשעג זיא רע רעכעה סָאװ ;וא
 יע: טנייפ םיא יז טָאה רעמ ץְלַא ,עידרַאוװט רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ

 | .טַאה

 -|צ טַאהעג ָאי טָאה יז ןעמעוו וצ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד

 -ענ ביל תמא יז טָאה םיא ,ןעזרעפ הףַארג רעד ןעוועג זיא ,יורט

 ,עטבילעג סלַא רָאנ טשינ טיורטרַאֿפ ךיז יז טָאה םיא ןוא ,טַאה

 -רַאפ יד זַא ,ןסייהעג סע טָאה םינּפל .ןידניירפ ַא סלַא ךיוא רָאנ
 פעד יד ךיוא ןוא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעטערט

 סָאו ,טכַאמ יד ןגירק עמוד רעשיטאטש רעזירַאּפ רעד ןופ ןטַאט

 ענַאל ירד ןַאד ןיא רעֹּבָא ןתמא רעד ןיא ,טרילראפ גנורינער יד

 יַאל ןליפַא ;טַאהעג טשינ טבַאמ ןייס טָאה רענייק זַא .אזַא ןעוועג

 -לָאס יד ;רידנַאמָאק ַא ןעוועג םינפל זיולב טלָאמעד זיא טעיַאפ

 טגלָאפעג םיא ןּבָאה עידרַאװנ רעלַאנָאיצַאנ רעיינ רעד ןופ ןטַאר

 סָאד יי ןּבָאה טלָאװעג ןוא ,טלָאװעג ןּבָאה ייז ןעוו ,ןַאד זיולפ

 .טנלָאפעג טשינ םיא ייז ןּבָאה סלייטנטסחעמ ,ןטלעז רעייז

 ןוא עיכרַאנַא עקירנעטשלופ ַא טשרעהעג ןַאד טָאה דנַאל ןואה
 רער ,יליֵאּב ןעוועג זיא טכערעג ןוא ,סָאנ יד טָאה ןָאט םעד ןּבעגעג

 -ַאג רעד ןופ טנעדיזערּפ רענעזעוועג ןוא זירַאּפ ןופ רָאיעמ רעיינ

 -עדנַאמָאק עלַא, :טגָאזעג טָאה רע ןעוו ,גנולמַאזרַאפ דעלַאנַאיצ

 ,""ןגלָאפ לָאז סָאװ ,רענייא ןייק ָאטשינ זיא'ס ןוא ןעוו
 -עגנָא ךיז ןּבָאה ,ןלַאמעג זיא ?יטסַאּב יד יוװ םעדכאנ ךיילג

 טָאה טעטש-ץניװַארּפ יד ןיא ;דטנַאל ןצנַאנ ןרעביא ןטנוּב ןּביוה
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 יד טמערוטשעג ןטרָאד טָאה'מ ןוא ?ליּפשייּב םעד ןָאטענכָאנ ןעמ

 טָאטש רעדעי ;עטרַאּפשרַאפ עלַא יירפ טזָאלענפױרַא ןוא סעמרוט
 ןוא ןלאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,'!ליטסַאּכ,, ריא טַאהעג ךיז טָאה
 -ךעד יד ךיוא .ןּביירטרַאפ טפראדעג טָאה'מ עכלעוו ,רעריגער עריא
 זירַאּפ ןיא ?יטסַאּב רעד ןופ ןלַאפ סָאד ;ןגיוושעג טשינ ןּבָאה חעפ
 -וקעק ךעלדנע זיא טציױא זַא ,לַאנניס ַא ןעוועג םירעיֹוּפ יד רַאפ זיא
 טפאשרעה יד ןפרַאװחעטנורַא ךיז ןופ ןפרַאד ייז ןעוו טייצ יד ןעמ
 םעד גירק , גנוזַאל א ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ;םיצירּפ יד {ופ
 עלַא ןיא ןעמ טָאה רלַאב ןוא "?ביטש םעד ןדירפ ןוא ץַאלַאּפ
 ןוא ,סעקטטָאיַאמ ןוא ןצַאלַאּפ עשיצירּפ ןדניצ ןעמונעג רעפרעד
 ָאד יו ןעז טשינ ?לָאז'מ זַא ,טבַאנ ןייא ןייק קעװוַא טשינ זיא'ס
 סָאו ,ןעמַאלפ עטיור ןופ ןטכױלַאּב למיה רעד טרעוו טרָאד ןוא
 רעכעה ץלא ךיז ןּביוה ןֹוא רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ךיז ןטיירּפש
 ,רעכעה ןוא

 טשינ ןעוועג זיא ןַאד ןוא ,טנערּבעג טָאה ךיירקנַארפ ץנַאג
 ױזַא ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עמערא יד זַא ,ךעלריטַאג יו רעמ
 -סיױרַא ןלאז ,טפַאלקשרַאפ ןעוועג ןרָאי ליפ ױזַא ,ןטילעג ןרָאי ליפ
  ןופ ןּבָאה ייז ןעו טנעמָאמ םעד ןיא המקנ ןופ ליפענ םעד ןזייוו
 ןוא תורוד ןופ סעדווירק ;ןפרָאװעגרעטנורַא ךָאי ןרעווש םעד ךיז
 ,טּפַאכעגפיוא תומשנ עטסיטולּבעצ יד ןיא ייז ייּב ךיז ןּבָאה תורוד
 ךיוא םירעיוּפ יד ןּבָאה ,סעקטנָאיַאמ ןוא ןצַאלַאּפ יד קידנדניצ ןוא
 יוַא רעירפ ייז ןּבָאה עכלעוו ,םיצירּפ יד ןסָאשעג ןוא ןטכָאשעג
 ,יירעּפַאלקש רעטסכעלקערש רעד ןיא ןטלַאהעג גנַאל

 -ַאפ יא לַאנגיס רעד ןעוועג זיא ?יטסַאּב רעד ןופ ןלַאפ סָאד
 יד ןוא ,ךיירקנַארפ ץנַאג רַאפ --- ףרָאד ןרַאפ יא ,טָאטש רעד
 ךעלביטש עגנע יד ןיא טקיטשעג רעירפ ךיז טָאה סָאװ ,טייקמערַא
 ,םרַאיל ַאזַא טימ סָאנ ןיא סױרַא זיא ,סרעלעק ענשוד יד ןיא ןוא
 .טלעוו יד טכליהראפ טָאה יז זַא

 -ענ קיטכיו ַא ןָא גָאט ןייק קעװַא טשינו זירַאּפ ןיא זיא סע
 -עה יד זַא ,טקַאפ םעד ןכיירטשרעטנוא טשינ לָאז סָאװ ,שינעעש
 ןסָאג עלַא .רעטייוו טייג יז רָאנ ,ּפָא טשינ ךיז טלעטש עיצולָאוו
 עטרעגנוהעגסיוא טימ לופ ןעוועג ןענעז טָאטש רעפיורנ רעד ןופ
 וד ןוא עמוד עשיטַָאטש יד לפיוו ןוא ,ןשטנעמ עטכַאמשרַאֿפ ןוא
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 טשינ ץלַא זיא ,רעגנוה םעד ןליטש וצ ןָאטעג טשינ ןּבָאה ןּבולק

 ץלַא ןרָאװעג לָאמַא סָאװ זיא טיײקיזָאלסטעּברַא יד .גוגעג ןעוועג

 ןעועג זיא טייצ יד סָאװ ,םעה רעּביא לייוו ,רעסערג ןוא רעסערג

 ןופ לייט ןטסערג םעד טלעטשענּפָא ןעמ טָאה ,עקיאורמוא .ַאזַא

 ןעגנַאגעגמורַא ןענעז רעטעּברַא עפַאמ ַא ןוא עירטסודניא רער

 | .קידייל

 יד ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז עזָאלסטעּברַא לָאצ רעסיורגנ רעד וצ

 ,ןטַארקַאטסירַא יד ןופ עטלעטשעגנָא רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה

 -ייז ןזָאלעגחעּביא ןּבָאה ןוא זיימ יד יו ןפאלעצ ךיז ןענעז עכלעוו

 -טנַא יד ןופ עטלעטשעגנָא ענעי ,ייז ןוא ,רקפה ףיוא ןצַאלַאפ ערע

 -ולָאוװער רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןּבָאה ,ןטַארקַאטסירַא ענעפָאל

 ךיז טָאה לָאמַא סָאװ ןוא םָארמש ןייא ןיא ןעגנַאנעג זיא ץלַא ,עיצ

 ןיא'ס ןוא רעטיױו ןוא רעטייו ץְלַא טיירּפשרַאפ םָארטש רעד

 | .ןטלַאהוצנייא םיא ןעוועג ךעלנעממוא

 םענַאוטנַא ירַאמ ןוא גינעק רעד יו םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא

 רסיוא ןופ קירוצ ןרעקענ ןעגנערּב וצ ןעגנואווצענ ןעוועג ןענעז

 רסינימ-ץנַאניפ ןופ טמַא םעד ןּבעגרעּביא רעדיוו םיא ןוא דנַאֿפ

 טָאה רעכלעוו ,ןענאליפ טעגרהרעד זירַאּפ ןיא ןעמ טָאה ,רעטפ

 -עג טָאה ןאליפ ,ץַאלּפ סהעקענ ןעמונראפ טעניּבַאק םניא רעירפ

 זַא ,םיא ףיוא ץרַאה םונ ןייק טשינ ןנָארט ןסַאמ יד זַא ,טסואוו

 רע סָאװ ,ןסענרַאֿפ טשינ ןעק'מ זַא ,טנייפ םיא טָאה קלאפ סָאד

 געמ ,טיורּב ןייק טשינ טָאה קלָאפ סָאד בוא, זַא ,טנַאזענ טָאה

 יד יו םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא ,ןטסימוא רע טָאה ,''זָארנ ןסע סע

 -עג ןיא רע זַא ,גנַאלק ַא טזָאלעגסיױרא ,ןלַאפעג ןיא ?יטסַאּב

 "עג ןעמ טָאה ,ןּביױלג גנַאלס םעד ןיא לָאז'מ ידּכ ןוא ,ןּברָאטש

 -ַאּב ןענַאליפ ןיוש טָאה'מ זַא ,ןסייהעג טָאה'ס ןוא היול ַא טכַאמ

 .ןּבָארנ

 ןיא רע זַא ,טניימעג רע טָאה ,לַאסרעװ ןיא ךיז קידנטלאהאב

 טעווס ןעוו ,טייהנגעלעג ַא ףיוא טהרַאװעג טָאה רע ןוא רעכיז ןיוש

 .דנַאלסיוא ןייק ןּפַאכוצסיױרַא טייחרעליטש ךיז ןּבעגנייא םיא ךיז

 ןסיורד ןיא סױרַא טנוװוֶא ןיא זיא רע ןעוו ,לָאמנייא רעּבָא
 טָאה'מ ןוא טנעקרעד םיא ןעמ טָאה ,טפול עשידפ ?סיבַא !ּפעש
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 ,זירַאּפ ןייק טּפעלשעג ןיוש םיא ןעמ טָאה דלַאּב ןוא ,טּפַאכעג םוא
 .ןטּפשמ טרָאד םיא לָאז'מ

 רע ידּכ ןוא ,טּפעלשעג) ןיהַא םיא ןּבָאה ןשטנעמ רעטרעהנוה
 סָאװ ,רַאפרעד םיא טימ ּפֶא ךיז ןעמ טנכער סָאד זַא ,ןסיוו לָאז
 םיא ןעמ טָאה ,זָארג ןסע געמ קלאפ סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה רע
 עוויּפָארק ןופ ץנַארק ַא ,?סקַא ןפיוא ייה ?טניּב ַא ןעגנאהעגפיוא
 ןוא ,זלַאה ןפיוא זָארגהלײװ ל?טניּב ַא ןוא טסורּב רעליוה רעד הוא
 -עג ןוא תולוק טימ טריפעג געוו ןצנַאפ םעד םיא ןעמ טָאה יױוַא
 ,טרעטַאלפעג ןוא טרעטיצעג טָאה ןָאליפ רעטלַא רעד ןוא ,ןעיירש
 ןלעטשנייא ךיז לָאז סָאװ ,רענייא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןוא
 ןעמ טריפ סָאד זַא ,טרעהרעד רָאנ טָאה'ס רע לי ,םיא רַאּפ
 סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,ןָאליפ רעטסינימ םענעזעוועג םעד
 -ַארּפ רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה ,זָארג ןסע געמ קלאפ
 ןרָאװעג ןענַאליפ םורַא למוט רעה ןיא לָאמַא סָאװ ןוא ,עיסעצ
 ,רעסעדג ןוא רעשסערג ןילַא

 ןריפ ןעמונעג םיא ןוא זירַאּפ ןייק טכַארּבעג םיא טָאה'מ ןעוו
 יו םינּפ תלבק ַאזַא ןבענעגנ טרָאד םיא ןעמ טָאה ,ןסַאנ יד רעּביא
 -םיוא עקַאמ רעד ןופ רענייא טָאה ןַאד ןוא ,טנידרַאפ טָאה רע
 :לוק ןפיוא ןנירשעג

 זיא שטנעמ רעד ?טכירענ םוצ ?םיא ריא טריפ ןיהואוו ---
 !טּפשמרַאפ גנַאל ןיוש ךָאד

 :ןעיירשעג טרעההעד ןטייז עלַא ןופ ךיז ןּבָאה דלַאּב
 !םיא טגנעה ---

 !קירטש ַא רעהַא טגנערּב ---

 םֹורַא עילטעּפ ַא ןגיוצרַאפ ,קירטש ַא טכַארּבעג טָאה'מ
 רעּבָא .ןרעטמַאל ַא ףיוא ןעגנַאהעגפיוא םיא ןוא זלַאה םנָאליפ
 רעטסינימ רענעזעוועג רעד ןוא ןסירעגרעּביא ךיז טָאה קירטש רעד
 .דרע רעד ףיוא ןלַאפעגנרעטנורַא זיא

 םיא לָאזמ ןטעּבעג ךיז רע טָאה ,דרע רעד ףיוא קידנניל
 ַאזַא טָאה עסַאמ עטנערעגפיוא יד רעּבָא ,ןּבעל סָאד ןעקנעש
 -רַאפ טנַאקעג טשינ טָאה רענייק ,ןּבעגרַאפ טנָאקעג טשינ ןשטנעמ
 ןעמ טָאה ,זָארג ןסע געמ קלאפ סָאד וַא ,גנוקרעמַאּב ןייז ןסעג
 רעדיו םיא ןוא עילטעפ יד ןָאטעגנָא רעדיו םיא
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 ךיז םָאה רע רעּבָא ,ןרעטמַאֿפ ַא ףיוא ןעגנַאהעגפיױא

 .דרע רעד ףיוא ןלַאפענרעטנורַא רעדיוו זיא רע זַא ,טלּפַאצעג יױזַא

 ןעננעהוצפיוא םיא ןּבעגעגנייא ךיז טָאה לָאמ ןטירד םייּב טשרע

 .ןלַאפרעטנורַא טשינ לָאז רע זַא ,ױזַא

 ןטינשעגּפָא םיא ןעמ טָאה ,טױט ןעוועג ןיוש זיא רע !עװ

 ּבָאק םענעטינשענּפָא םעד ןעמ טָאה עקיּפ ַא ףיוא ןוא ּפָאק םעה

 ןָארג לטניב ַא טימ ,זירַאּפ ןופ ןסַאנ יד רעּביא ןגָארטענמורַא

 ךיוא זירַאּפ ןיא ןעמ טָאה גָאט ןּבלעז םעד ןיא .ןייצ יד ןשיווצ

 ךיוא םיא טימ ךיז טָאה'מ ןוא ,יעיטרעּב םעדייא סנַאליפ טּפַאכעג

 יד ןשיוװצ רעוועג טלייטעצ טָאה רע סָאװ ,רַאּפרעד טנכערעגּפָא

 יד ןעמונעג טָאה'מ ןעו  ,גָאט םעד ןיא ןטַאדלָאס-סננוריגער

 ןוא ּפָאק םעד ןטינשענּפָא ןעמ טָאה ןיעיטרעּבכ ךיוא .?יטכַאּב

 ןוא ,ןזירַאּפ ןופ ןסַאג יד רעּביא ןנָארטעגמורַא םיא עקיּפ ַא ףיוא

 יױוצ יד ךיז ןּבאה טנעגעגַאּב ךיז ןּבָאה סעיסעצָארּפ ייוצ יד ןעוו

 "נַא יד וצ ענייא טרירענוצ סעקיּפ יד ףיוא ּפעק ענעטינשענּפָא

 :תולוק עדליוו טרעהעג ךיז ןּבָאה ןַאד ןוא ,ערעד

 !רעווש ןטימ ךיז שוקעצ ,םעדייא ---

 !םעדייא ןטימ ךיז שוקעצ ,רעווש ----

 .ןּבעל ןטימ טלָאצַאּב ןַאד ןּבָאה ןטַאהקָאטסירַא ערעדנַא ךיוא

 ןעמונעגפיוא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא טָאה'מ ןעוו ןוא

 עקיחנעטשלופ ַא רעטציא טשרעה סע סָאװ ,םעד ןגעוו עגַארפ יד

 ןלעפַאּב יד רעטנוא טשינ ךיז טפרַאװ קֿפָאפ סָאד ןוא עיכרַאנַא

 טּפשמרַאפ טשינ ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טולּב טסיגרַאפ ןוא

 פעד עקניל יד ןופ רענייא ,יװַאנרַאּב טָאה ,טיוט םוצ ןרָאוװעג

 ןגעוו ערעה עקרַאטש ַא קידנטלַאה ןוא טרָאװ סָאד ןעמונעג ,ןטַאט

 :;טגָאזעג רע טָאה ,םעד

 ,ןשטנעמ ןופ טולּע טסיגרַאפ קלָאפ סָאד זַא ,תמא זיא'ס,,

 יד .טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ טשינ ץעזענ ןטיול ןענעז סָאװ

 ױזַא עקַאט ןשטנעמ ענעי ןופ טולּב סָאד זיא , :רעּבָא זיא עגַארפ

 "?ןייר

 קרַאטש  ןיװַאנרַאּב ןעמ טָאה רעטרעוו יד טָא ייּב ןוא

 | | ,טרידָאלּפַא

 טַאטוּפעד רעד ,עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןַאה ךָאנ טָאה רע
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 -עלַאנַאיצַאנ רעד ןיא ךיז ןעמ טָאה סעדער ענייז וצ ;יװַאנרַאב
 -עג לנילפ ןקניל םניא זיא רע ןוא ,טרעהעגוצ קרַאטש גנולמאזרַאֿפ
 רעכיז ךיז טָאה רע ןוא .רעריפ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוו
 ןיוש טעװ עיצולָאװער יד ןעוו ,רעטעּפש זַא ,טלעטשעגרָאפ טשינ
 ןרעוו טעװ ,רָארעט רעד ןשרעה ןּביױהנָא טעוװ ס ןוא טייוו ןטלַאה
 םעד ןקַאהּפָא םיא טעװו ןעמ ןוא ןייר זיא טולב ןייז יצ ענַארֿפ ַא
 -יוא ענייז עקַאט סָאד ןלעוװ ןָאט זַא ןוא ,עניטַאליג רעד ףיוא ּפָאק
 רעד רַאפ ןעמַאוצ טציא טעּברַא רע עכלעוו טימ ,םירבח עגעג
 ...קלָאפ םנופ גנואיירפַאּב

 -רַאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןעגנואווצענ טָאה ןסיורד ןופ קודד רעד
 יז קניל יװ רעּבָא ,סקניל רעמ ץְלַא ןעוועריקרַאפ וצ ךיז גנולמַאז
 ןוא גונעג ןעוועג טשינ ץלַא סָאד זיא ,טעוועריקעג טשינ ךיז טָאה
 גנולמַאזרַאֿפ עלַאנָאיצַאנ יד זַא ,ענַאל ַאזַא ןרָאװענ ןפַאשעג ןיא'ס
 -םרוטש יד ףיוא ךיז טנַארט סאו ,פדנעּפטש ַא ןראוועג ךיוא ןיא
 -וַפִאּפ ןעוועג טשינ זיא יז ;עיצולָאװער רעד ןופ סעילַאװכ עקיד
 -ופָאּפ ןעועג טשינ ךיױוא ןיא יז ןוא קלָאֿפ םייּב רעל
 טענַאוטנַא ירַאמ זיא ןַאד ןוא .ףיוה רעלַאסרעוװ םנוא  רעג
 גָאק ןַאמ ריא ףיוא ןזַא ,קידנעעז ,וויטִקִא רעייז ןרָאװעג
 ַא טימ שטנעמ ַא ןיא רע לייװ ,ןזָאלרַאפ טשינ ךיז יז
 יו ןַאלּפ ַא ןטעברַאסיױא ןעמונעג יז טָאה ,רעטקַארַאב ןכַאװש
 .גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןרעו וצ רֹוטּפ ןצנשנניא ױזַא
 רעכעלנינעק רעצנַאנ רעד זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב זיא ןַאלּפ רעד
 ָנָאק ןענָאק טעוו'מ ואוו ,טָאטש ַא ןיא ןעיצרעּביא ךיז לָאז ףיוה
 ןזָאלרַאפ ךיז ןעק ןעמ רעכלעוו ףיוא ,יײמרַא עשּפיה ַא ןרירטנעיצ
 ןיק יימרַא רעד טימ ןרישרַאמניירַא גינעק רעד לָאז ןַאד ןוא
 -ַאנ יד ןביירטעצ ,'דנַאטשֿפױוא , םעד ןקירדרעטנוא ןוא זירַאּפ
 -אב לָאז סָאװ ,גנונדרַא ןַא ןריפנייא ןֹוא גנולמַאזרַאֿפ .עלַאנַאיצ
 .עיכרַאנָאמ יד ןקיטסעפ

 -יטש יי ןוא ווירּב ןּבירשעג םייהענ ןיא יז טָאה םעד ןגעוו
 טנַאקעג ךיז טָאה יז ןעמעוו ףיוא ,ןשטנעמ וצ טקישעצ טייחרעל
 ףַארג רעד ריא טָאה םעד ןיא ןפלָאהעגפױרַא ךס ַא ןוא ,ןזָאלרַאפ
 ...רעטּבילעג ריא ,ןעזרעפ
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 ו ףלע לטיּפַאק

 ןעיורפ רעזיראפ יד ןופ שודאו רעד

 קידוצ ןוא לאפרעװ ןײק

 יד .טגָאיעג ערעדנַא יד ענייא קיטסַאח ןּבָאה ןעגנוריסַאּפ יד

 ןיא טָאה יז זַא ,טירש עקיזיר עכלעזַא טכַאמעג טָאה עיצולָאװער

 םָאװ ,ןכַאז .טקַאּפעגניירַא רעטרעדנוחרָאי עצנַאנ געט עטלייצעג

 ,עױַאטנַאֿפ רעד ןיא ןלעטשרָאפ טנאקעג םיוק רעירפ ךיז טָאה ןעמ

 טָאה 1789 טסוגיױא ןטז-4 םער ןוא ,טייקכעלקריוו ַא ןרָאװעג ןענעז

 .ןפַאשוצּפָא עיצולָאזער ַא ןעמונעגנא גנולמַאזראפ עלַאנָאיצאנ יד

 םעטסיס רעדנַא ןַא ןריפנייא ןוא םירעיוּפ יד ןופ יירעּפַאלקש יד

 | .ןרעייטש ןופ

 ַא ןרָאװעג טפַאשעגּפָא זיא טונימ עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא

 ,ןרָאי רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה טהיטפיזסע טָאה סָאװ ,םעטפיס

 ןגָאלשעגרַאפ סָאװ ,ןעוועג זיא ייברעד עטססידריווקרעמ סָאד ןוא

 ,רערעדנַא ןייק טשינ טָאה יירעּפַאלפש יד ןפַאשוצּפָא עיצולַאזער יד

 .ןַא טימ ןדנוּברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רענייא ,יַאַאנ ףַארג רעה יו

 טנַאנ ןענַאטשעג ןיא סָאװ  ,עילימַאּפ רעשיטַארקַאטסירַא רעטֿלַא

 .טענַאוטנַא ירַאמ וע

 ןוא רעטנזיוט ;טשרעהעג טשינ טָאה דנַאל ןיא גנונדרא ןייק

 םעמחַאזַאק יד ןופ םייהַא ןפַאלעצ ךיז ןענעז ןטַאדלַאס רעטנזיוט

 ךס ַא ןיא .ןטלַאהרַאפ טנַאקעג טשינ ןפיוא םושּב ייז טָאה ןעמ ןוא

 ןּבָאה ןטַאדלַאס יד ןוא ןטנוּב ןעמוקענחָאפ ןענעז ןטנעמיגער

 טנערּבעג ןּבָאה רעפרעד יד ןיא ;ןריציפא יד ןגָאלשעג ןוא טענרהעג

 -נוה טימ לופ ןעוועג ןסַאג עֶלַא ןענעז טעטש יד ןיא ;סעקטנַאיַאמ

 ןגירשעג ןּבָאה עלַא ןוא ,ןשמנעמ עזייב עטלפיווצרַאפ ןוא עקירעג

 זַא ,טליפעג ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא טרעדָאפעג ןּבָאה עלַא ןוא

 טשינ לייוורעד טרעוו עיינ ַא זַא ןוא טלעוו עטלַא ןַא ךיז טכערּב סע

 ,טיוּבעגפיוא

 יו רעמ ךיז טָאה גנומיטש ערענַאיצולַאװעה יד ןוא טיונ יד
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 יֵנֲא ןיא ןוא םיורּב ןיא לגנַאמ רעד ,זירַאּפ ןיא טליפעג םוטעמוא

 יד ליפא ;סיורג רעייז ןעוועג טרָאד זיא גרַאװנסע םינימ ערעד

 טשינ ןּבָאה ,טלענ טָאהעג אי ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עכעלנעמראפ

 ןריט יד ייּב ןעמ טָאה גָאט עלַא ןוא ,זייּפש גונעג ןגירק טנָאקעג

 -נֹוה ןוא רעטרעדנוה ןופ ןעייר עגננַאק ןעזענ ןעמארק-טיורּכ יד ןופ

 רעד ףיוא ןטרַאװ ןוא גנַאל-ןהעש ןעייטש עכלעוו ,ןשטנעמ רעטרעד

 ,ןליטש וצ רעגנוה םעד טיורּב ןֹּבַאל ַא ןפיוק ןענַאק וצ טייהנגעלעג

 ,טרעננוהעג טָאה קלָאפ סָאד ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 ווחמש טעװַארּפעג ץַאלַאּפ ןכעלגינעק רעלַאפרעװ ןיא ןעמ טָאה
 -וצנֶא םישעמ טעברַאעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןטעקנַאב ןוא

 עליוויצ יד ןופ ןליפעג עשיטָאירטַאּפשיטסיכרַאנָאמ יד ןעמערַאוװ

 ,טניימעג ץֶלַא ךָאנ ןּבָאה עכלעוו ,ןטַארקַאטסירַא עשירעטילימ ןוא
 ןענערּברעּביא לענש טעוװ עיצולַאװער רעד ןופ ךורּבסיוא רעד זַא

 .ןּביילּב טשינראג םיא ןופ טעוו'ס ןוא

 םעד טכַארּבעג לַאסרעװ ןייק ןעמ טָאה רעּבַאטקָא ןט-2 םעד

 ןוא גינעק רעד טפַאשיירטעג טנעמעוו ףיוא ,טנעמינער-רעדנַאלפ

 לםייווצ ןייק רָאנ זיא'ס ןוא ,ןזָאלרַאפ טנַאקעג ךיז ןּבָאה ןיגינעק יד

 ,ױזַא טַאלג טשינ טכאהּבעג טנעמיגער םעד טָאה ןעמ זַא ,טשינ

 -ַאנ רעד ןנעק םיא טימ ןצונַאּב וצ ךיז ןעוועג ןסיוא זיא ןעמ רָאנ

 .קלָאפ ןגעק ןוא גנולמַאזרַאפ רעלאנָאיצ

 רעטנַאלּפעג ַא ןיא טכָאקרַאפ ןעוועג זיא ףיוה רעצנַאג רעד

 -רַאפ רעד ןופ ּפָאק רעד ןוא ,עיצולָאװעה רעד ןנעק גנורעוושרַאפ

 עֶלַא יו רעמ ךיז טָאה יז ;טענַאוטנַא ירַאמ ןעוועג זיא גנורעווש

 ןיא ןכָארּבעגסיױא זיא סָאוו ,םרוטש םעד ןגעק טלגנַארעג ערעדנא

 -וצנייא גנוגיינ עטסדנימ יד ןזיוװעגסיױורַא טשינ טָאה יז ןוא דנַאק

 רעד ןָא ןטלַאהעג ןייצ יד טימ שממ ךיז טָאה יז ;תורשּפ ףיוא ןייג

 -עג טשינ זיא יז ,עיצולָאװװער יד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה יז ;ןיורק

 ריא וצ עיצולַאװער יד טָאה רַאפרעד ןוא ,ריא וצ טכערעג ןעוו

 ...טכערעג ןייז טנַאקעג טשינ ךיוא
 טָאה יז ?ייוו ןוא ,קילּב ןשיטילַאּפ ןייק טאהעג טשינ טָאה יז

 -םוא עיינ יד וצ ןסַאּפוצ טנָאקעג טשינ ןוא טלָאװענ טשינ ךיז

 -ןָאלּפעגניירַא רעלעפ רעדנַא ןַא ןיא לָאמ עלַא ךיז יז טָאה ,ןדנעטש

 -רַאפ טעװענַאלּפ יז זַא ,ןסייהעג םינּפל טָאה ס שטָאכ ןוא ,טרעט
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 ךדיז טָאה יז --- שרעדנַא ןעוועג ןתמא רעד ןיא זיא ,ןעגנורעווש .

 -עדנ ןריפא סָאװ ,םרוטש א טיס טלגנַארעג ךיז ,טלּפַאצעג זיולּב

 ןעלגנַאר סָאד ןוא ,ןעמוקייר טנַאקעג טשינ ןּבָאה ריא רַאפ ערעס ;

 טייצ רעּבלעז רעד ןיא ןוא שירערעװשרַאפ ןעוושג זיא סריא ךיז

 .טכַארּבעג ןדָאש ךס ַא ריא ןּבָאה עכלעוו ,ןרעלעפ טימ לופ

 לַאסרעװ ןייק טנעמיגער-רעדנאפפ םעד ןעננערּב סָאד ליפא

 .ןָאטעג טשינ סטוג ןייק ףיוה םעד טָאה סָאװ ,רעלעפ ַא ןעוועג זיא

 ןירַאּפ ןיא ןוא לַאסחעװ ןיא ךיז ןּבָאה םעד ןָא וליפא םורָאװ
 ןטיירג עקילס ריא ןוא טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ןעגנַאלק ןגָארטעגמורא

 .טולּב ןיא עיצולָאװער יד ןעקנירטרעד וצ גנורעוושירַאפ ַא וצ

 טשינ לָאז ןעמ זַא ,גנורינער יד טנרָאוװעג ןַאד טָאה טעיַאּפַאל
 ,טציירעצ גונעג ךיוא יֹוזַא ןיוש ןיא סָאװ ,קלָאפ סָאד ןציירעצ

 טשינ ןעגנונרָאוו ענייז וצ ךיז ןעמ טָאה ףיוה רעלַאפרעװ ןיא רעּבָא

 -עג טשינ יורטוצ ןייק םיא וצ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ;טרעהענוצ

 ןֹּבָאה עכלעוו ,ערעדנַא יד ףיוא יו טקנוּפ ,םיא ףיוא טָאה יז ;טַאה

 ,םורק טקוקעג ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ ןָאט וצ טָאהעג

 ףנעמינער - רעדנַאלפ רעד ןעוו ןוא ,אנוש ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא .
 ,ףיוה ןכעלנינעק ןיא ןעמ טָאה ,לַאסרעװ ןייק ןעמוקעגנָא ןיא

 יוצ ףיוא קלאפ םעד ןָאט טלַאוװעג טימרעד טלָאװ ןעמ יו טשנופ

 .החמש עסיורג ַא טעווַארּפענ ,םיעכהק

 -ניגעק םניא ןעמ טָאה רעּבַאטקָא ןט-2 ןופ טנווָא םעד ןיא
 -עק סדופ ןריציפֶא יד ןפורענפיונוצ לַאסרעװ ןיא רעטַאעט ןכעק
 ײנעד רעדנַאלפ םנופ ןריציפָא יד ךיוא ןוא עידרַאוװג-ּבייל םגיג
 טלעוו יד סָאװ ףיוא ןיינליואו טזָאלעג ךיז טָאה ןעמ ןוא טנעמ
 -ךעדילק עטסרעייט יד ןיא ןָאטעגנָא ,ןעמַאדףיוה ענייש .טייטש
 -ַאשזעג טשינ ןּבָאה ,ןטנַאילירּב ןוא ןטנעמיד טימ ןעגנַאהַאּב ןוא ;

 יד ךעלדנח עשיטעקָאק ןייק ןוא ןעלכיימש עכעלביל ןייק טעוועק
 -עז עלַא ;רעסַאװ יו ןסָאגעג ךיז טָאה ןפנַארּב ןוא ןייוו ;ןריציפא
 טשינ ןריציפא יד ןשיווצ זיא סע ;קיטסול ןוא ךעליירפ ןעוועגנ ןעג
 -עג ןיוש זיא ןַאד ןוא ,רעטכינ ןייז לָאז סָאװ ,רענייא ןייק ןעוועג
 רעד ןיא ןוא גנומיטש ַאזַא ןיא זַא ,ךעלריטַאנ יו רעמ טשינ ןעוו
 יד ייַּב ,ייז ייַּב לָאז ,ןעמַאדףיוה ענייש ליפיווַא ןופ טפַאשלעזעג
 -אב .הנרדמ עטסכעה יד ןכיירגרעד '!םזיטָאירטַאּפ ,, ועד ,ןריציפא
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 -רַאפ ןוא עקיז ןופ טרוּכישרַאֿפ ןוא ןפנָארּב ןוא ןייוו ןופ טשיור

 ,טמעראילעג ןוא ןנירשעג ייז ןּבָאה ,ןעלכיימש-ןעיורפ עשירעריפ

 ןוא גינעק ןרַאפ טולּב ןּפָארט ןטצעל ןזיּב ןגָאלש ךיז ןלעוו ייז ןַא

 רעד ןופ ןלָאװקעגנָא רָאג ןּבָאה ןעמַאדףיוה יד ;ןיגינעק רעד רַאֿפ

 -ופֶא יד ייּב ןפורעגסיורַא ןּבָאה ייז סָאװ ,גנורעטסייגַאב רעסיורג

 זיא לָאמַא סָאװ ;טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד סיאוק רַאפ ןריצ

 יףיוה ענייש יד ;רעקידלמוט ,רעקישער ,רעסערג ןרָאװעג החמש יר

 ייז ןוא טעקיטע יו ,ךַאז ַאזַא ןָא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ןּבָאה ןעמַאד

 ןרעילַאװַאק יד זַא ,טנַאקעג רָאנ ןּבָאה ייז סָאװ ,ץלא ןָאטעג ןּבֶאה

 ךיז ןלָאז טנעמיגער-רעדנאלפ םנופ ןוא עידרַאװג-ּבייפ רעד ןופ
 ךעלטנעה עטרַאצ ענייש יד ןּבָאה ייז ;למיה ןטעּביז ןפיוא יו ןליפ

 ןוא ערוּכיש יד ןופ ןּפיל יד וצ ןגָארטעגרעטנוא לָאמ עֶלַא ערעייז
 ןייטשייּב סָאד ןָאק ריציפֶא רעכלעוו ןוא ,ןריציפָא ערוּכיש-ּבלַאה

 נינעק א רַאֿפ גנורעטסייגַאב ןייז ןקירדסיוא טשינ ןוא ןויסנ םעמ

 ,"סידעננ , יױזַא זיא עמַאד-ףיוה ענייש א ןעוו ,ןיגינעק ַא רַאפ ןוא

 !?פטנעה ריא ןשיוק שזַא םיא טזָאל יז זא

 ןעמ טָאה ,הגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה דיירפ יד ןעוו
 .טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט616 םעד סיאול טכַארּבעג ךיוא ןיהַא

 ןיא טצוּפעגסיוא ןוא רעדיילק עטסרעייט עריא ןיא ןָאטעגנָא
 בינעק ןטימ ןעמוקעגניירַא ןיהַא יז זיא גנוריצ רעטסרעייט ריא
 ןופ שרוי םעד ,עלעגניי סָאד טריפעג יז טָאה טנַאה רעד ייּב ןוא
 ןעוו ןוא ,ןליפעג ערעמערַאװ ךָאנ ןפורוצסױרַא טימרעד ידּכ ,ןָארט

 םעד ןוא ןיגינעק יד ,גינעק םעד ןעזרעד ןּבָאה ןריציפא ערוּכיש יד -
 -ערנ ךָאנ ןרָאוװעג גנורעטסיינַאב עדליוו רעייז זיא ,ןָארט ןופ שרוי
 :ןעיירשעגסיוא טרעהרעד ןטייז עלַא ןופ ךיז ןּכָאה דֹפַאּב ןוא ,רעט

 !גינעק רעד לאז ןבעל גנַאל ---

 !ןיגיינעק יד לָאז ןּבעק גנוַאל ---

 ןרָאוװשעג ןעמ טָאה ןדייש יד ןֹופ ןדחעווש יד קידנעיצסיױרַא
 ןפָארט ןטצעל ןזיב ןצישַאּב םיא ןוא גינעק םעד יירטענ ןעניד וצ
 -ענ ,רעריל עשיטאירטַאּפשירעטילימ ןעגנוזעג טָאה ןעמ .טולג
 -עג יד ןײױװוצסױרַא ידֹּכ ןוא ,גנולמַאזרַאפ עלַאנַאיצַאנ יד טלדיז
 ןסירעגרעטנורַא ןריציפָא יד ןּבָאה ,טרָא ןפיוא דלַאּב טפַאשיירט
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 לָאװער יד סָאװ ,סעדרַאקָאק עטיור ןוא עיולּב יד ןעלטיה יד ןופ

 .סיפ יד טימ ןטָארטעג ייז ןּבָאה ןוא ,ןעמונעגנָא טָאה עיצ

 עכלעוו ,ןריציפא יד ןופ גננורעטסייגַאב רעד ףיוא קידנקוק

 ךעלקריוו טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,רוּכיש-טיוט ןעוועג ןיוש ןענעז

 טָאה ,רעירפ יו טקנוּפ .טסעפ ךָאנ טייטש ןָארט רעד זַא ,טניימעג

 רעּבירעד יז טָאה ,עיצולָאוװער יד ןענַאטשרַאפ טשינ ךיוא טציא יז

 ,ןלאווקעגנא יז טָאה רעמ ךָאנ ןוא ,ןריציפָא יד ןופ ןלָאװקעגנא

 ;ריט רעד וצ טיילנַאּב גינעק םעד ןוא יז ןּבָאה םירוּכיש יד ןעוו

 -סיוא ךיז ןּבָאה ייז ןופ עקיעיא ןעוו ,ןלעפעג קרַאטש ריא זיא סע

 ,ןזיוועג ןדרעווש יד טימ ןוא ןָאקלַאּב םנופ ּפערט יד ייּב טלעטשעג

 ןגעק ןטערטסױרַא ןלעוו עכלעוו ,יד ןריקַאטַא ןלעוו ייז ױזַא יו

 | .גינעק

 -- .ןגירשעג ייז ןּבָאה --- !ןגָאלש רימ ןלעו יױזַא טָא ---

 !גינעק ןרַאפ ןפמעק רימ ןלעוו ױזַא טָא

 זירַאּפ ןיא טסואוועג םעד ןגעװו ןיוש ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא

 עג טָאה ןעמ ;למוט רעסיורג ַא ןרָאװעג םעד רעּביא זיא דלַאּב ןוא

 ךיז ןּבָאה ערעדנַא עלַא יו רעמ ןוא ,םוטעמוא םעד ןגעו טדער

 .ןעיורפ רעזירַאּפ יד טכָאקעג

 ןענעז --- ,רעקירָאטסיחה ןייא טלייצרעד --- ,טייצ רענעי ןיא

 עכלעוו ,ןעיורפ ךס ַא ןעוועג קידנעטש זירַאּפ ןופ ןסָאג יד ףיוא

 -נוהענסיוא ;טַאהעג טשינ ליומ ןיא טיורּב ןסיּב ןייק געט ןּבָאה

 יד רעּביא ןּפעלשמורַא ךיז ייז ןנעלפ עטכַאמשרַאפ ןוא עטרעג

 גנורעטיּברַאפ טימ לופ ןעוועג ייז ייּב ןענעז רעצרעה יד ןוא ,ןסַאג

 ןעגנערטשנַא טפראדעג טשינ ךפ ןייק ךיז טָאה ןעמ ןוא ,לַאנ ןוא

 ןסשיירעצ וצ טיירג ןייז ןלָאז ייז זַא ,סאה אזַא ייז ןיא ןדניצוצנא

 זיא'ס סָאװו ,םעד ןיא ןקידלושַאּב רָאנ ןָאק ןעמ סָאװ ,םענייא ןדעי

 .טיורּב ןייק ָאטשינ

 ןסָאג רעזירַאּפ יד ףיוא ןעיורפ יד ןּבָאה רעּבָאטקא ןט-8 םעד
 טעװַאװּפעג לַאסרעװ ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ טדערעג ךס ַא

 ,טנעמינער-רעדנַאלפ םנופ ןריציפא יד רַאפ החמש עסיורנ אזַא

 ךיז טסינ טרָאד ןֹוא רעגנוה רַאפ ןלָאוװשעג ָאד ןרעוו דימ ---

 !רעסַאװ יוװ ןייוו
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 ןיא ןעמ טלַאה ןטרָאד ןוא טיורּב ןייק טשינ ןּבָאה רימ ---
 !ןםיוז ןוא ןפערפ ןייא

 יז ןיא ץלַא ןיא קידלוש ןוא ---

 !קידלוש םעֶלַא ןיא זיא ,טענַאוטנַא ירַאמ ,יז ,ָאי ---
 !'עשיכיירטסע , יד ןעמ ףרַאד רעקיטש ףיוא ןסיירעצ ---
 ןוא ריא ןופ ןעמענקעװוַא ''גינעק ןטוג, םעד ףרַאד ןעמ ---

 !ךיירטסע ןייק קירוצ ןרָאפ ךיז יז לָאז

 !ןסיירעצ רעקיטש ףיוא יז ףרַאד ןעמ ---

 יד ןשיווצ טרעהעג ךיז ןּבָאה ןעיירשעג ןוא תולוק עכלעזַא
 -עג ןיא טפול עצנַאנ יד ןוא ,ןעיורפ עטנערענפיוא ןוא עקירעגנוה
 ,רעוולוּפ טימ לופ ןעוו

 -עג זָאל ַא ךיז ןוא ?קייּפ ַא ןעמונעג ?דיימ עננֹוי ַא טאה ןַאד
 ,וקי וּפ םניא קידנּפַאלק .טָאטש ןופ ןסַאנ יד רעּביא טימרעד ןָאט
 ןוא ''!טיורּב, ''!טיורּב, לוק ןפיוא ןגירשעג טקַאט םוצ יז םָאה
 ,ןעיורפ ךָאנ ןוא ךָאנ ןּביללעגפיונוצ ריא םודַא ךיז ןּבָאה דלואּב
 -ףעד לָאצ רעייז ןיוש טָאה טייצ רעצרוק ַא ןופ ףױלרַאפ ןיא ןוא
 :ןגירשעג ןּבָאה עלַא ןוא ,רעטנזיוט יד ןיא טכזירג

 !טיורּב !טיורּב ---

 !טיורּב זנוא טינ ---

 רעסערג ץלַא ןרָאװעג ןעיורפ יד ןופ לָאצ יד זיא לָאמַא סאו
 ןעצ א ןּבילקענפיונוצ ךיז ןּבָאה םורַא ןוא םורַא .רעסערג ןוא
 ,טמערַאזלעג ןּבָאה עֶלַא ,ןגירשעג ןּבָאה עלַא ןוא ,ןעיורפ טנזיוט
 ןוא ךעּפ ןטָאשעג ןּבָאה עלַא ןוא ,טיֹורּב טרעדָאּפעג ןּבָאה עלַא
 ,טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא לבעווש

 םנעמעוו ףיוא ,ןעיורפ טנזיוט ןעצ יד ,ןעוועג ייז ןענעז רעוו
 -ויא ןיא עלָאב עקיטכיוו ַאזַא ןליּפש וצ ןלַאפעגסיױא זיא םע ?רוג
 ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטסטנַאסערעטניא יד ןֹופ םענ
 רעקירָאטסיה ערענָאיצקַאער ?עיצולאװער רעשיזיוצנַארפ רעד
 -יושעצ ןופ עכַאמ עדליוו ַא ןעווענ ןזיא סָאד יַא ,ןזיױװַאּב ןליוו
 ןענעז עכלעוו ,סנירעציז-קרַאמ עטרעמכַאיעצ ןוא תופשכמ עטרעּב
 רעקירָאטסיה עלַאקידַאר .למוט ַא ןכַאמ וצ טיירג ןטייצ עלַא ןיא
 -ןַא ןוא ןיקטָאּפַארק רטָאיּפ ,סערָאשז ,יעלשימ יו עכלעזַא ,רעּביצ
 ןופ עסַאמ עדקיוו ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד זַא ,ןזייוװַאּב ,ערעד
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 רָאנ ,סנירעציזקרַאמ עטרעמכַאיעצ ןוא תומשכמ עטרעּביושעצ

 .ןּבָאה עכלעוו ,ןעיורפ עמירָא עטכַאמשרַאפ ןוא עטרעגנוהעגסיוא

 זַא ,טליפעג ןוא ןגָארטרעּבירַא טנַאקעג טשינ טיונ יד רעמ ןיוש

 .דלַאּב ןרעוו ןָאטעג זומ סעּפע

 טכַאמעג ןּבָאה ןעיורפ יד סָאװ ,םעד ןופ ךַאזרוא-טּפיוה יד,

 רעד ןעוועג זיא --- ,יעלשימ טּביירש --- ,טירש ןטנַאװעג אזא

 ןעוו זַא ,טקַאפ םעד רע טגנערּב ףיורעד היאד ַא סלַא ןוא ,''רעגנוה

 ַא ןפרָאװעגּפָארַא יז ןּבָאה ,לַאסרעװ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז ייז

 -רעיור טעמּכ שיילפ סָאד ןסעגעג ןוא דרעפ ןייז טעליוקעג ,רעטייר

 -נוהעגסיוא יו ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש טשינ זיא ןופרעד .טייה

 טשינ ןסע ןשטנעמ עטַאז ;ןעוועג ןענעז ןעיורפ עלַא ענעי טרעג

 .שיילפ-דרעפ עיֹור ןייק

 -עג טשינ ךיז רַאפ ןעיורפ יד ןּבָאה ןַאלּפ ןטמיטשַאּב ןייק

 -עג זיולּב ןּבָאה ייז ,ןָאט וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ ןּבָאה יז ,טַאה

 ןיוש ןענעז ייז זַא ,ןיינ טשינ ױזַא סע ןָאק רעטייוו זַא ,טסואוו

 ןוא טשינרָאג טימ ךיז ןקידנע סָאװ ,ןצנענַָאזוצ עלַא יד ןופ דימ

 טלַאה ןעמ סָאװ ,סעדער עלַא יד ןופ דימ ךיוא ןיוש ןענעז ייז זַא

 .גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא

 ,ליוויעד לעטָאה םוצ קעװַא ןעיורפ יד ןענעז ץְלַא ןופ רעירפ

 -עדנַא עלַא ןעייר יד ןיא טּפעלשעגניירַא ייז ןּבָאה געוו ןפיוא ןוא

 טשינ יורפ ַא טָאה רעמַאט ;ןפַארטענ ןּבָאה ייז סאו ,ןעיורפ ער

 טעוומ זַא ,טעשַארטסעג יז ןעמ טָאה ,ללּכ םוצ ןייטשוצ טלאוװעג

 הרירּב רעדנַא ןייק ןיֹוש יז טָאה ןַאד ןוא ,ּפעצ יד ןסיירסיוא ריא

 יד ןיא יױזַא ןוא ,ןָאק ןיא ןיירא טזומענ ךיוא ןוא טָאהעג טשינ

 עלַא ןֹוא רעסערג ןוא רעסערג ץְלַא ןרָאװעג לָאמַא סָאװ עסַאמ

 ,םָארטש םניא ןרָאװעג טּפעלשעגניירַא ןענעז

 ןעמונעגפיוא טשינ ןעיורפ יד ןעמ טָאה ליוזעד ?עטָאה םייּב

 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןטַאדלָאס יד ;טלָאװעג ןּבָאה ייז יו ױזַא

 ,ןזָאלנײרַא טשינ ייז טוואורּפעג גנַאפנָא ןיא ןּבָאה ,ךַאו רעד ףיוא

 -גערענפיוא יד לייוו ,רעגרע ךָאנ טכַאמעג ענַאֿפ יד טָאה סָאד ןוא

 ייז ןוא ןדייל טלָאװעג טשינ סָאד ןּבָאה ןעיורפ עטציירעצ ןוא עט

 .ןטַאדלַאס יד ףיוא רענייטש ןפרַאו ןּביױהעגנָא ןּבָאה

 -יוו טנזיוט ןעצ ןופ הנחמ ַא טימ ןעווַארּפס וצ ךיז ױזַא יו
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 וצ סָאװ ,?לעפַאּב ןייק ,טסואוועג טשיג ןטַאדלָאס יד ןּבָאה רעב
 רעוו ?ייו ,טאהעג טשינ םענייק ןופ יז ןּבָאה ,לַאפ ַאזַא ןיא ןָאט
 רעּבייו טנזיוט ןעצ ןופ חנחמ ַא זַא ,ןטכיר טנַאקעג רָאנ ךיז טָאה
 ןעמוקוצ ןוא זירַאּפ ןופ ןסַאנ יד רעּביא סיורַא לָאמַא טימ טעווי
 -לָאס יד ןופ םענייא ןייק ייּב .ןעגנורעדַאפ טימ ליוועד לעטָאה םוצ
 -עג טשינ ךיז טָאה ,ךַאװ רעד היוא ןענַאטשעג ןעגעז סָאװ ,ןטַאד
 ייֵז ;ייז ףיֹוא ןסיש רעדָא ,ןעיורפ יד ןגָאלש וצ טנַאה יד ןּביוה
 תולוק עשירעּבייו ןופ המוהמס רעד ןיא ןרָאלרַאפ טושּפ ךיז ןּבָאה
 ןסירעגניירא ןעיורפ ךס ַא דיז ןּבָאה ןַאד ןוא ,ןעיירעשטיווק ןוא
 טימ למוט אזא טכַאמעג ייז ןּבָאה ןטרָאד ןוא פוו-עד לעטָאה םניא
 .רחּפ ַא ןלאפעגפיורַא ןעמעלַא ףיוא זיא'ס זַא ,ןעיירשעג ערעי יז

 .ןגירשעג ןעיורפ יד ןּבָאה --- !טיורּב ---
 !טיורּב זנוא טיג ---

 !רעגנוה ראפ ןּברַאטש רימ ---
 ַא טרעהרעד ?ָאמַאטימ ךיז טָאה --- !רעװעג ןוא טיורג --

 ,עמיטש עקידעשטיווק
 רעצנַאג רעד ןוא ,טּפַאכענרעטנוא עלַא סָאד ןּבָאה ךלַאב ןוא

 :תולוק יד ןופ ןרָאװעג טכליהרַאפ זיא לאז
 | !רעוועג ןוא טיודּב ---
 ױזַא ךיז ןּבָאה עמוד רעשיטָאטש רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד

 רענייק ;ןָאט וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ ןּבָאה ייז זא ,ןרָאלרַאפ
 סיעכחל וצ ףיוא יו ןוא ,ןליטשנייא טנָאקעג טשינ ןעיורפ יד טָאה
 ;פיוו-עד לעטָאה םניא ןעוועג טשינ ןַאד רערופ יד ןֹופ רענייק זיא
 טשינ טָאה'מ ןוא קעווַא ץעגרע זיא ,זירַטּפ ןופ רָאועמ רעד ,יליַאּב
 רעד ןופ רידנַאמָאק רעד ,טעיאפַאפ ןוא ,זיא רע ואוו ,טסואוועג
 ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ץעגרע ךיוא זיא ,עידרַאווג רעלַאנָאיצַאנ
  ,ןעניפעג טנַאקעג טשינ ץעגרע ןיא םיא טָאה ןעמ ןוא

 .תולוק טרעהעג ךיז ןּבָאה --- ?יליֵאּב ןיא אוו ---
 ?טעיַאפַאל ןעמוקעגניהַא זיא וואו ---
 | !רעהַא ןעגנערּב ייז ןעמ לָאז ןיוש ---
 {בילקרַאפ רָאנ ןעיורפ עקינייא ךיז ןּבָאה למוט םעד ןיא ןוא

 טרָאד ךיז ןּבָאה ןוא ?יוזעד ?עטָאה םניא ןלַאז יד ןופ םענייא ןיא
 * יח ,ייז טָאה לָאז ןיא ליד םעד ןופ טײקטַאלג יד .ןצנַאט טלעטשעג
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 "עג טשינ טושּפ ןּבָאה ייז זַא ,טשַאדרעּביא ױזַא ,ןעיורפ עמירָא

 -נויא רַאפ לצנעט ןייק ןּפַאכ טשינ ןוא ןויסנ םעד ןייטשייּב טנָאק

 .םגעוו

 רעקידנפיולייּברַאפ ַא יו רעמ טשינ ןעוועג רעּבָא זיא סָאד

 .ןעיורפ רעזירַאּפ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סָאװ ,טנעמַאמ

 תולוק יד ןוא ,טסנרע ןרָאוװעג רעדיוװ ייז ןענעז םעדכָאנ דלַאּב

 -ונעג רעקרַאטש ךָאנ ןּבָאה "'!רעװעג ןוא טיורּב,, ןוא ""!טיורּב ,

 ןרָאצ םימ ךיז ןּבָאה ןעיורפ יד ;לַאז ןצנַאנ ןרעּביא ןכליה ןעמ

 ןוא ,עמוד רעשיטָאטש רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד וצ ןרַאּפש ןעמונעג

 :ןגירשעג ןּבָאה עלַא

 !ךייא ןעמ ףרַאד ןעגנעה ---

 טלַאה ריא סָאװ ,סעדער יד ןופ סיױרַא זנוא טמוק סָאװ ---

 ? ָאד

 טּביירש ןעמ סָאװ היוא ,ריּפַאּפ סָאד הריבע ןַא זיא סע --

 ..!טדער ריא סָאװ ,ןטייקשירַאנ יד

 -ייוװעגנָא ןיא גנַאל רעירפ טָאה סָאװ ,ןרָאצ רעטזיורּבעצ א

 -עגסיוא יד ;קורדסיױא ןַא טכוזעג טָאה ,טעילטעג רעצרעה עטנָאט

 "נהא טיירג ןעוועג ןיוש ןענעז ןעיורפ עטכַאמשרַאפ ןוא עטרעגנוה

 ןיא ןַאמ ַא זיא ןַאד טקנוּפ רעּבָא ,ליוזעד לעטָאה םעד ןדניצוצרעט

 ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ףיױרַא ,רענייש ַא ,רעכיוה ַא ,ןצרַאװש

 ןפיוא ןגירשעגסיוא רע טָאה ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא קידנּבעג ןוא

 | : לוק

 ! טשינ ךָאנ טדניצ ,טרַאוװ ---

 ,ערער ַא ןטלַאה ךיז טּביולק רע זַא ,טניימעג ןּבָאה ןעיורפ יד

 ןקוק םיא ףיוא ןלאז ייז זַא ,גונעג ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא סָאד ןוא

 יד סָאװ ,רענדער יד ןופ דימ ןעוועג ןיוש ןענעז ייז לייוו ,םורק

 ןיא ,ןצעזעג עיינ יד ןופ ךיוא ןוא ,טקורעגסיױרַא טָאה עיצולָאװער

 .ןבײלקרעדנַאנַאפ ןצנַאנניא טנַאקעג טשינ ךיז ןּבָאה ייז עכלעוו

 לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג זיא ,טלָאװעג ןּבָאה ייז סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 טשינ רעמ לָאז ןעמ ןוא טיורּב ןייז לָאז'ס זַא ,ץעזעג ַאזַא ןפַאש

 ...ןרעגנוה ןפרַאד

 {פיוא ןעיירש ןּביױהעגטָא ןעיורפ יד ןּבָאה --- !רעטערראפ

 !סעדער ענייד ןרעה טשינ ןליוו רימ -- ,ןצרַאווש ןיא ןַאמ
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 יױעּבָא ,ןסיירעצ וצ רעקיטש ףיוא םיא טיירג ןעוועג ןענעז ייז

 .ןרָאלרַאפ טשינ ךיז טאה ןצרַאוװש ןיא ןַאמ רעכיוה רעד

 רעכעה ךָאנ רע טָאה --- !רעטעררַאפ ןייק טשינ ןיּב ךיא ---

 -וצנייא ןּבעגעגנייא ךָאד םיא ךיז טָאה'פ ןוא ,ןעיירש ןּביוהעגנָא

 .ןעיורפ יד ןופ ןרָאצ םעד ןליטש

 םעד טָאה רעכלעוו ,רַאיאמ רעטכיר רעד ןעוועג זיא סָאד

 -ַאֹב יד ןעמענ םייּב טייקשידלעה סיורג ןזיװעגפױרַא ילוי ןט4
 | ,ליטס

 א ןטלאהעג ייז רַאפ רַאיַאמ .טָאה ,ןעיורפ יד טליטשעגנייא

 | .עדער עצרוק

 ייז רע טָאה -- !?טיורּב ךָאנ רעהַא ןעמוקענ ריא טנעז סָאװ ,

 ןייק זיא ָאד זַא ,טשינ ןעד ריא טסייוו --- .ענַארפ ַא טלעטשעג
 ,לאפרעװ ןייק גינעק םוצ ןרישרַאמ רעסעּב רימָאל ?ָאטשינ טיורּב
 ."טיורּב טימ גנורעקלעפאב יד ןגנרָאזרַאפ וצ טכילפ ןייז זיא סע

 -- .ןּבענעגוצ ןעיורפ ךס ַא ןּבָאה -- !טכערעג זיא רע ---

 טימ גנורעקלעפַאּב יד ןגרָאזרַאפ וצ גינעק םנופ טכילפ יד זיא סע

 !טיורּב

 סָאװ ,תולוק טרעהרעד .ןטייז עלַא ןופ ךיז ןּבָאה דלַאּב ןֹוא

 :טּפַאכעגרעטנוא ןּבָאה עלַא

 ! לַאסרעוו ןייק ---

 ! לַאסרעוו ןייק ---

 | ! לַאסרעוו ןייק עלַא ---
 "עג טָאה ,טנַאה רעד ןיא קיוּפ ַא טַאהעג רָאנ טָאה סע רעוו

 .פמוט רעד .ןגירשעג טָאה ,חֹוּכ טַאהעג רָאנ טָאה סע רעוו ;טּפַאלק
 רַאיַאמ ןוא ,רעסערג ןוא רעסערנ ץלַא ןרָאװעג לָאמַא סָאו זיא

 ןוא ,עייר רעטשירערָאפ רעד ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןיילַא
 -עגנָא ךיז טָאה לַאסרעװ ףיוא ןעיורפ יד ןופ שרַאמ רעסיורג רעד
 ,ןּביוה

 ,1189 רָאי םנופ רעבָאטסָא ןט-9 םעד ןעוועג זיא סָאד

 מיה רעטנקלָאװרַאפ ַא ,רעקיטסברעה א ןעוועג זיא גָאט רעד
 ןּביוהעגנָא לָאמ עלַא טָאה ןנער ַא ןוא ּפָאק ןרעּביא ןעגנאהעג זיא
 ,ןסָאנ יד ,םורַא ץלַא .ןּביוהעגנָא רעדיו ןוא טרעהעגפיוא ,ןסינ
 -רַאפ ןוא סָאנ ,טכייפ ,טערומכעגנָא ןרָאװעג ןענעז ,רעזייה יד
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 טָאה סָאװ ,ןנער םעד ןיא ,טייקידכשוחרַאפ רעד ןיא ןוא ,טכשוח

 גזיוט ןעצ ןּכָאה ,ןּביוהעגנֶא רעדיו ןוא טרעהעגפיוא לָאמ עלַא

 -פ טימ טנפָאװַאּב ,לאסרעוו ןייק טרישרַאמענ זירַאּפ זופ ןעיורפ

 ;ןעמוקעג טנַאה רעד רעטנוא רָאט ייז זיא'ס סָאװ טימ ןוא סעק |

 -לשטַאק ןוא םמריש-ןגער ,סנקעטש ,רעמיזעּב ןנָארטענ ןּבָאה ייז

 | ,טַאהעג ךיז טימ ייז ןּבָאה ןטַאמרַאה ייווצ ךיוא ,סעק

 יד רעּביא טנַאּפשעג ןעיורפ יד ןֹּבָאה עטָאלּב ןיא ינק יד זיּב

 זיא יױזַא ןוא ,לַאסרעװ ןייק זירַאּפ ןופ טריפעג ןּבָאה סָאװ ,ןנעוו

 .טייוו ןעוועג ץלא ךָאנ זיא לָאסרעװ ןוא העש ַא ךָאנ העש ַא קעװַא

 ןפיוא ןעיורפ יד ןּבָאה רעננוה ןופ טכַאמשרַאפ ןוא ןייג ןופ דימ

 רעמיזעּב יד ,סנקעטש יד ,סעקיּפ יד ןפרַאװקעװַא ןּביוהעגטַא געוו

 -עווש ַא .ןיינ וצ רעננירנ ןייז ייז לָאז סע ידּכ ,סעקלשטַאק יד ןוא

 ךָאדװ טומ םעד ןּבָאה ןעיורפ יד רעּבָא ,ןעוועג סאד זיא גשוו רער

 ןֹּבָאה ,געוו ןקימָאלּב םעד רעּביא קידנענַאּפש ןוא ,ןרָאלרַאֿפ טשינ

 ,ןעוועג זיא ייּברעד עטסקידריווקרעמ סָאד ןוא ,רעדיל ןעגנוזעג ייז

 ,ערענאיצולַאװער ןייק ןעוועג טשינ אקוד ןענעז רעדיל יד סָאװ

 ךיל ןרעי ךָאנ ןוא ,עשימסילַאיַאר-שיטָאירטַאּפ ,טרעקרַאפ רָאנ

 "'!נינעק רעד לָאז ןּבעל גנַאל ,, :ןגירשעג ןעמ טָאה

 טכעלש ןייק גינעק ןפיוא טָאה עקידנרישירַאמ יד ןופ רענייק

 ןגעק ןוא םיא רַאפ ןעוועג ןיא גנומיטש יד ;טַאהעג טשינ ץרַאה

 ,טַאהעג טנייפ ןעמ טָאה עקילק ריא ןוא יז זיולּב ,טענַאוטנַא ירַאמ

 ןעוו ,טייקכעלנעזרעּפ א ןעוועג טלָאװ רעט-16 רעד סיאול ןעוו ןוא

 יו טסואווענ ,עיצולָאװער רעד ןופ ּביֹוהֹנֶא ןיא ,ןַאד טלָאוװ רע

 םיא וצ טָאה ןעמ סָאװ ,יורטוצ םעד טימ ןצונַאּב וצ ךיז ױזַא

 -עגשיורַא םיא וצ טָאה ןעמ סָאװ ,עיטַאּפמיס רעד טיס ןוא טָאהענ

 -עּפש טָאה רע יו ,ףוס ַאזַא טַאהעג טשינ רעכיז רע טלָאװ ,ןזיוו

 | .טַאהעג רעט

 -כעלנעזרעּפ ןייק ןעוועג טשינ רעּבָא זיא רעט-16 רעד סיאול

 סָאװ ,עיצאוטיס ןייק ןצונסיוא טנַאקעג טשינ טָאה רע ןוא טייק

 .םיא ראפ ןעוועג ןעמונעג טנורנ ןיא זיא

 ןופ שרַאמ םעד טריפעג טָאה רַאיַאמ ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןוא

 ןעגנאנעג זירַאּפ ץנאנ זיא ,לָאסרעוו ןייק ןעיורפ םנזיוט ןעצ יד

 קרַאטש רעייז ןעוועג זיא ,זירַאּפ ןופ ךָאיעמ רעד ,יליַאּב ,םָארָאדַאכ
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 ןיא גנולמַאזרַאפ-לַאנַאיצַאנ רעד ןסיוו טזָאלעג טָאה רע ;טלמוטעצ

 וצ סָאװ ןוא ,רעּבייו טנזיוט ןעצ ןיהַא ןרישרַאמ'ס זַא ,לַאסרעוװ

 5יוזעד ?עטָאה םעד םורַא .טסואוועג טשינ רע טָאה רעטייוו ןָאט

 ךיז ןבָאה'ס ןוא ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןענַאטשעג ןענעז

 ליוו ,לָאסרעוו ףיוא ןרישרַאמ לָאז זירַאּפ ץנַאנ זַא ,תולוק טרעהעג

 ןעמענפיוא ץַאלַאּפ ןכעלגינעק םייּב טעוו ןעמ ױזַא יו ,טסייוו רעוו
 ;טרישרַאמקעװַא ןיוש .ןיהַא ןּבָאה עכלעוו ,ןעיורפ טנזיוט ןעצ יד

 -ַאּפ םעד טכַאװַאב סָאװ ,עידראווג-בייל יד זַא ,ןייז ךָאד ןָאק סע

 -ַאמ ַא ןוא ןליוק ןופ ?נָאה ַא טימ ןעיורפ יד ןענעגענַאּב לָאז ,ץַאל

 ןטַאדלָאס יד זַא ,ןייז ךָאד ןָאק סע ;טױט ןלַאפ ןלָאז ייז ןֹופ עס

 -סיוא ןוא ןדרעווש עזיולּב טימ ייז ףיוא ןפרַאװפױרַא ךיז ןלָאז

 קילנמוא רעטסערנ רעד ,ךעלנעמ זיא ץלַא .ייז ןופ ךס א ןענעגרה

 בירקמ קיאעפ טשינ טענַאוטנַא ירַאמ ןעד זיא םורָאװ ,ןעשעג ןָאק

 ןופ ,ןיורק ריא ןופ טייקרעכיז רעד רַאֿפ ןשטנעמ רעטנזיוט ןייז וצ

 ,קיאעפ ץלַא ףיוא ךָאד זיא ,/,עשיכיירטסע,, יד ,יז ?ןָארט ריא

 וצ רעניואוונייא רעזירַאּפ עלַא ןופ טכילפ יד ןיא רעּבירעד ןוא

 ,ךעלנעמ רָאנ זיא סע סָאװ ,ץלַא ןָאט ןוא לַאסרעװ ףיוא ןרישרַאמ
 ,ןעיורפ טנזיוט ןעצ יד טימ ןעשעג טינ סטכעלש ןייק לָאז סע זא

 ןּבירטעג ייז טָאה רעגנוה רעד ליו ,קעװַא ןיהַא ןענעז עכלעוו

 | .טיורּב ןרעדָאפ וצ
 -ַאּפ ץנַאג ןיא ?ייו ,עכעלריטַאנ ַא ןעוועג זיא ננורעדָאפ יד

 ןּבָאה טשינ לָאז סָאװ ,םענייא ןעניפעג וצ רעווש ןעוועג זיא זיר
 -רַאמעגקעװַא ןּבָאה עכלעוו ,ןעיורפ טנזיוט ןעצ יד ןשיווצ ןצימע

 ,רעטסעווש א טָאהעג טרָאד טָאה סע רעו ;לַאפרעװ ןייק טריש

 טָאה רענייק ןוא ;עטבילעג ַא רעדָא ,הלּכ ַא ,ּבייוו ַא ,רעטומ 8

 יו ןבילּב לַאסרעװ ןיא ןלָאז ענענייא ענייז זַא ,טלָאװעג טשינ

 עכלעוו ,ןטַאדלָאס סנינעק םעד ןנעק טצישַאּב טשינ ,רקפה ףיוא

 ,ןטַאמרַאה ןוא ןסקיּב גונעג ןּבָאה

 ןעיורפ יד ןופ ןרישרַאמקעװַא סָאד טָאה םורַא ןֹוא םורַא

 רעניואוועיא רעזירַאּפ עֶלַא ןופ רעטימענ יד טרעדורעצ קרַאטש
 ןוֿפ ןייטש טזָאלעג טשינ ןּבָאה םָאװ ,ןליפעג ןפורעגסױרַא ןוא
 ךיז טָאה זירַאּפ ןיא עידרַאוװג עלַאנָאיצַאנ יד וליפא .סנטייוורעד

 יד טרָאד ןצישַאב וצ ידֹּכ ,לַאסרעװ ןייק ןרישראמ וצ ןסירעג
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 ןענעז עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאדלָאכ יד ןֹוא .ןעיורפ

 ,ןיהַא ןריפ ייז לָאז רע ,טעיַאפַאל רידנַאמָאק רעייז וצ ןענַאטשענוצ

 רענלעז יד ןּבָאה -- !לַאפרעװ ןייק ןרישרַאמ ןליוו רימ ---

 ןוא -- ,ןטעיַאפַאל וצ ןגירשעג עידרַאומ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ
 !ןיהַא ןריפ זנוא טסלָאז וד זַא ,ןרעדָאפ רימ

 לייוו ,ןָאט וצ סָאד טַאהעג טשינ קשח ןייק טָאה טעיַאפַאל

 -עד ַא ףיוא גנומיטשיוצ ןייז טיג רע זַא ,ןסייהעג ךָאד טלָאװ סָאד

 -ערג יד ןופ ןסירעגסיױרַא ןצנַאנניא ךיז טָאה סָאװ ,עיצַארטסנַאמ

 .טייקכעלצעזעג ןופ ןצענ
 - --= ,ןגירשעג רע טָאה --- ,ןריפ טשינ ןיהַא ךייא ?עוו ךיא --|
 !ןייג טשינ ןיזיַא טעוװ ריא ןוא

 ןּבָאה עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאדלָאה יד רעּבָא

 ,טגָאזעג טָאה רע כָאװ ,םעד וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז
 ןוא --- ,ןגירשעג ייז ןּבָאה --- ,ןייג אי ןיהַא ןלעװ רימ ---

 | | / !ןריפ ָאי ןיהַא זנוא טסעוו וד
 ּבָאה ךיא ןעוו ,ןריפ ןיהַא ךייא ךיא ןָאק ױזַא יו רעבָא

 ַא ןּבעג טואורּפעג טעיַאפַאק טָאה -- ?ףיורעד לעפַאּב ןייק טשינ

 .ץורימ
 םיא טָאה -- ,טלַאהּמָא רעקיצנייא רעד ןיא סָאד פיוא -

 ךיילג סָאד רימ ןענָאק --- ,טרעפטנעעג רענלעז יד ןופ רענייא

 -- סָאוזסָאװ ןוא ,רָאיעמ א ךָאד רימ ןּבָאה ףיורעד ;ןגרָאזַאּב

 ,ןּביירשנֶא רע ןעק לעּפַאּב ַא

 -ײטָאטש רעד ,יִליֵאֹּב ןוא טרעיודעג טשינ ךס ןייק טָאה סע

 רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ לעּפַאּב ַא ןּבירשעגנא טָאה ,רָאיעמ רעש

 - ,לַאסחעװ ןייק ןרישרַאמ וצ עידרַאווג
 ןיא ןענַאטשעג ןענעז עכלעו ,ןשטנעמ רעטנזיוט יד ןעוו

 ןיוש זיא סע זַא ,טרעהרעד ןּבָאה ,?יוװעד ?עטָאה םייּב ןסיורד

 וצ עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ לעפַאב 'א ןבירשעגרעטנוא

 ,סיורג ױזַא ןרָאװעג ייז ייּב דיירפ יד זיא ,לַאסרעװ ןייק ןרישחַאמ

 ןפרָאװעג רעזלעה יד ףיוא ןרעדנַא םעד רענייא יז ןּבָאה ייז זַא

 ףיוא ןעמ טָאה טעיַאפַאל רידנַאמָאק םעד .טשוקעג ךיז ןּבָאה ןוא

 קידנטייר טצעזענפיורַא ךיז מָאה רע ןעוו ןוא ,ןגָארטעג טנעה יד
 ,עידרַאומ רעֿפַאנָאיצַאנ רעד ןופ טנָארפ ןיא ?דרעפ ןסייוו ןפיוא
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 עלַא טיל טלעטשענסיוא ןעייר עכיילג ןיא ?ענש ךיז טָאה סָאװ
 יירשעג-סנדיירפ א ןעמעלַא ייב ךיז טָאה ,םיללּכ עשירעטילימ
 ױזַא ןרָאװעג ןענעז עקינייא ןוא ,רעצרעה יד ןופ ןסירעגפיורַא
 סטעיאפַאל וצ טעילוטענוצ רעדניק יו ךיז ןּבָאה ייז זַא ,טרירעג
 | .טשוקעג סע ןּבָאה ןוא ?דרעפ ןסייוו

 טעיַאפַאל ןעוו ,גָאטימכָאנ רענייזַא ףניפ ןעוועג ןיוש זיא סע
 -ַאּב ןופ טרישרַאמענפױרַא עידרַאוװג רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ טָאה
 ךיוא ןּבָאה עידרַאוט רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,?ַאסרעװ ןייק זיר
 עננוי ,עכייר ןֹוא עמירַא ,ןשטנעמ עליוויצ רעטנזיוט טרישרַאמעג
 טרישרַאמ זירַאּפ ץנַאג זַא ,ןעוועג זיא קורדנייא רעד .עטלַא ןוא
 .לַאסרעװ ףיוא

 -נקלאוװהַאפ א ןוא ןסָאגעג טָאה ןגער רעקיטסּברַאה רעד ןוא
 | .ּפָאק ןרעּביא ןעגנַאהעג רעווש זיא למיח רעט

 ,לַאסרעװ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז ןעיורפ רעזירַאפ יד רערייא
 ?קיציה ַא ןעמוקענרָאפ גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא זיא
 -יטשוצ ןייז ןבעג טשינ לי גינעק רעד סָאװ ,םעד ןגעוו עטַאכעד
 יד סָאװו ,רעגריּב יד רַאפ טכער ןנעוו טערקעד םעד ףיֹוא גנומ
 -עג ךיוא טָאה ןעמ .טעּברַאעגסיױא ןּבָאה קלָאֿפ ןופ רעטערטרַאפ
 טנעמינער-רעדנַאלּפ םעד ןופ ןריציּפָא יד סָאװ ,םעד ןגעוו טדער
 -ןֿלָאװער יד סָאװ ,עדרַאקָאק עיינ יד םיפ יד טימ ןטָארטענ ןּבָאה
 .ןעמונעגנא טָאה עיצ

 טנעדיזערּפ רעיינ רעד ,יעינומ ןַאה טָאה גנוציז יד טריפעג
 -עג ךיז ןּבָאה ןטַאטוּפעד עלַא .גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ
 ןיעינומ וצ ןעננאנעגוצ ָאּבַארימ זיא ןַאד ןוא ,טציהעג ןוא טכָאק
 :רעיוא ןיא טעקשושעגניירַא ליטש םיא טָאה ןוא

 .רעהַא טרישרַאמ זירַאּפ ץנואג ---
 ץנאט לָאז -- .טרעפטנעעג יעינומ טָאה -- ,יױזַא םוג --

 ..קילבוּפער ַא ןּבָאה ןכינניא רימ ןלעװ ,רעהַא ןרישרַאמ זירַאּפ
 רעכַאנַאיצַאנ רעד ןעמ טָאה גָאטימכָאנ רעגיײזַא יירד םורַא

 -עגנָא ןיוש ןענעז ןעיורפ רעזירַאּפ יד זַא ,טגָאזעגנָא גנולמַאזרַאפ
 טָאה טָאטש רעד ןופ ןרעיוט יד ייּב זַא ןוא לַאסרעװ ןייק ןעמוק
 ;ןגירשעג ןּבָאה עלַא ןוא דיירפ סיורג טימ ןעמינעגפיוא ייז ןעמ
 ""!ןעיורפ  רעזירַאּפ עווַארּב ערעזנוא ןלָאז ןּבעל גנַאל
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 סָאװ ,יד ןוא ,למיט ַא ןרָאװעג זיא ןטַאטוּפעד יד ןשיווצ

 זַא ,ןרָאלרַאפ ױזַא ךיז ןּבָאה ,לגילפ ןטכער םוצ טהעהעג ןּבָאה

 יז רעדָא ,ָאד ןּביילּב ןלָאז ייז יצ ,טסואוועגנ טשינ ןייֵלַא ןּבָאה ייז

 .ןגָארט רָאנ ייז ןלעוו ןניוא יד ןיהואוו ןפיול ןזָאל ךיז ןלָאז

 רעּבייוו טנזיוט ןעצ ןופ הנחמ יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןוא

 רעד סיאול זיא ,לַאסרעװ ןופ ןרעיוט יד ייּב ןענַאטשעג ןיוש זיא

 -- טעּברַא רעקיטכיו ַא רעייז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג רעטס

 ןשריה טכוזעג טָאה ןוא דנַאי ףיוא דלַאװ ןיא ןעוועג ןַאד זיא רע |

 טייג רע רעדייא ,טכַאניּב לָאז רע ידּכ ,ןסיש וצ ןעלניופ ןוא

 טרָאװ סָאד ךוּבינַָאט ןייז ןיא ןּביירשרַאפ ןפרַאד טשינ ,ןפָאלש

 רע טָאה טנייה זַא ,טניימעג ךעלנייוועג טָאה פָאװ ,''טשינחָאג

 ערעדנַא ןייק .לניופ ןייק טשינ ןוא שריה ןייק טשינ ,ןסָאשעג טשינ

 דנַאק ןיא יו טקנוּפ ,ןעניז ןיא ןנעלענ טשינ ןַאד םיא ןענעז ןכַאז

 ץעגרע ןיא ךיז טלָאװ סע ןוא קיאור ןוא ליטש ןעוועג ץלַא טלָאװ

 יַאֹּב ַא ןעוו ןוא .עיצולָאוװער ַא ןופ ןמיס ןייק וליפא ןזיוועג טשינ

 יד טכַארּבעג םיא טָאה ןוא ןיירַא דֶלַאו ןיא ןעמוקעג זיא רעניד

 ,ןעיורפ רעזירַאּפ טנזיוט עכעלטע יד ןופ שראמ םעד ןגעוו סעיינ

 קירוצ קעװַא ןרענ טשינ זיא ןוא טמירקרַאפ רעייז ךיז רע טָאה

 סָאװהַאפ ,ןסָארדרַאֿפ קרַאטש םיא טָאה סע ?ייו ,לַאסרעװ ןייק

 ...ןעלגיופ ןוא ןשריה ןסיש וצ ןגינעגהַאפ ןייז םיא טרעטש ןעמ

 רעלַאסרעװ ןיא ןעוועג טשינ ןַאד זיא טענַאוטנַא ירַאמ ךיוא

 טשינרָאג יז טָאה ןעיורפ רעזירַאּפ יד ןופ שרַאמ םעד ןגעוו .ץַאלַאּפ

 ,שטנעמ ןייא ןייק ןענופעג טשינ ךיז טָאה זירַאּפ ןיא ןוא טסואוועג

 ןפיוא .ןענערָאװ יז ןוא סנטייצַאּב ןסיוו ןזָאל סָאד ריא לָאז סָאװ

 סאו ,רענעלּפ עלַא יד ןופ לייוו ,רעווש ןעוועג ריא זיא ןצרַאה

 ,םעד רעּביא ,ןזָאלעגסיוא טשינראג ךיז טָאה ,טכַאמענ טָאה ײז

 ןייא ןיא סגָאטיירפ ןּביז טַאהענ טָאה רעט-16 רעד סיאול סָאוװ

 סע ;ןעמונעגנא סולשַאּב רעדנַא ןַא רע טָאה לָאמ עֶלַא ןוא ךָאוװ

 ,שטנעמ רעד טשינ זיא רע זַא ,רָאלק ןעוועג ריא רַאפ ןַאד ןיוש זיא

 טשרעה סע יו ,ענַאל רעטסנרע ַאזַא טימ ןעווַארּפס ךיז ןָאק סָאװ

 -רַאֿפ וצ ךיז ןטייהנגעלעג טכוזעג טָאה יז ןוא ,דנַאל ןיא טציא

 -רעד ןוא ,ןילַא ךיז טימ ןציילּב ןוא עלייו א ףיוא שטָאכ ןסעג

 ,עיליו רענַאנַאירט ריא ןיא קעװַא גָאט םענעי ןיא יז זיא רַאַפ
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 יז ןעוו ,ןטייצ ענעי ןָא ךָאנ ןענַאמרעד טנעקעג יז טָאה ץֶלַא ואוו
 יז ןַא ,טניימעג טָאה יז ואוו ,גרָאז ןייק ןופ טסואוועג טשינ טָאה
 ןופ ןיגינעק עקיטכעמ יד ןְיילּבְהַאפ קידנעטש ףיוא ןיוש טעוו
 סָאװ ןוא ליוו יז סָאװ ,ןָאט ןענָאק קידנעטש טעװ ןוא ךיירקנַארפ
 | ,..טלעפעג ריא

 ,םעד רעּביא ךיוא רעייט ןוא ביל ןעווענ ריא זיא ןָאנַאירט
 -רַאפ טפָא טנעלפ יז ואוו ,טסענ-סעּביל ריא ןעווע: זיא טהָאד סָאװ
 ךיז ןיהַא קעװַא יז זיא .ןעזרעפ ףַארג ,ןטּבילעג ריא טימ ןעגנערּב
 זַא ,שוח ריא טימ טליפעג טלָאװ יז יו טקנוּפ ןוא ,פסיּבַא ןעורּפָא
 ,טרָאד ךיז יז םָאה ,ןעז טשינ עיליוו ענייש יד ןיוש יז טעוו רעמ
 ןעװ ןוא ,ךעלעקניו עלַא רעּביא טיירדעגמורא ,עטכארטרַאפ א
 ןעצ ןופ הנחמ ַא זַא ,סעיינ יד ןגָאזנָא ריא ןעמוקעג זיא ןעמ
 ,לַאסרעװ ןופ ןרעיוט יד ייּב ןיוש זיא ןעיורפ רעזידַאּפ טנזיוס
 ןרָאװעג ריא ייּב זיא םיִנּפ סָאד ,ןקָארשרעד קראטש ךיז יז טָאה
 ,ןלַאפעגמוא טשינ רעיש זיא יז ןֹוא סָאלּב

 ןיא שרַאמ רעד זַא ,ןיגינעק יד ,ןענַאטשרַאֿפ ךיילג טָאה יז
 עלַא ,טנייפ יז ןּבָאה עֶלַא לייוו ,ריא ןגעק רָאנ ,גינעק ןגעק טשינ
 פייוו ,רַאפעג ַא ןעוועג ריא רַאפ זיא ןָאנַאירט ןיא ןבייֵלְּב ,יז .ןסַאה
 -קיטש ףיוא ןסירעצ רעכיז יז ןעמ טלָאװ ,ָאד יז טּפַאכ ןעמ ןעוו
 -רעוו םניא קירוצ קעװַא שינעלייא סיורג ןיא רַאּפרעד יז זיא ,ךעל
 טייטש סָאװ ,רעטילימ סָאד זַא ,גנונּפָאה רעד טימ ,ץַאלַאּפ רעלַאס
 .סטכעלש ןָאט ריא לָאז ןעמ ןזָאלרעד טשינ טעװ ,ךַאװ רעד היוא

 -רַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ןעיורפ יד ןעוװ
 רעייז ןופ ןטימ ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה ןטַאטוּפעד יד ואוו ,גנולמַאז
 .קינייוועניא ןיירַא טלָאװעג עֶלַא יז ןּבָאה ,עטַאּבעד רעקיציה א

 ןגירשעג טָאה -- !לָאמַא טימ עלַא טשינ ,עלא טשינ ---
 -ץלעד ַא ןיולּב --- .שרַאמ ןשירעּבייװ םנופ רערופ רעד ,רַאיַאמ
 ,קינייוװעניא ןעמוקניירא ףרַאד עיצַאג

 קיצנַאװצ ןופ עיצַאנעלעד .ַא ןּבילקעגסיוא דלַאב ןעמ טָאה
 קינייועניא ןײרַא ןרַאיַאמ טימ . ןעמַאזוצ ןענעז ייז ןוא ,ןעיורפ
 .גנולמאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ .סעדוזירק עַלַא ןלעטשוצרָאפ

 עדער ַא ןטלַאהעג רַאיַאמ טָאה ,קינייװעניא ןעמוקעגניירַא
 ננורעקלעּפַאּב עמירַא יד סָאװ ,תורצ עלַא יד טנכערעגסיוא ןוא
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 לגנַאמט רשסיורג ַאזַא ןיא סע סָאװ ,םעד רעּבכיא רעּבירַא טגָארט

 ץעועג א ןריפכרוה לָאז ןעמ טהעדאפעג טָאה רע ;גרַאװנסע ןיא

 ןעלקיטרַא-זייּפש טימ ןרילוקעּפס עכלעוו ,ןשטנעמ ןפָארטשַאב וצ

 סענעשעק יר ןּפָאטשוצנָא ידּכ ,ןסַאּפַאז עסיורג ןָא ןעלמַאז ןוא

 יד ןפָארטשַאּב לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאּפעג ךיוא טָאה רע :טלעג טימ

 יד ןטָארטעג םיפ יד טימ ןּבָאה עכלעוו ,ןריציּפָא ןוא ןטַאדלַאס

 | .עיצולָאװער רעד ןופ עדרַאקָאק

 -עג ןעיורפ יד ןּבָאה ,עדער ןייז טקידנעעג טָאה רַאיַאמ ןעוו

 רעציזרָאֿפ רעד .טרָאװ ַא ןּבענ ךיוא ייז לָאז ןעמ זַא ַא ,טרעדָאפ

 ןשיווצ זיא'ס יװ ױזַא רָאנ ,גנַאלרַאפ םעד ןּבעגעגכַאנ ךיילג טָאה

 ,ענייא ןייק ןעוועג טשינ עיײ:ַאגעלעד רעד ןופ ןעיורפ קיצנַאוװצ יד

 -עגנָא םענייאניא עלַא ייז ןּבָאה ,עדער ַא ןטלַאה ןענַאק לָאז סָאװ

 | :ןעיירש ןּביוה

 ! טיודּב ---

 ! טיורּב ---

 ! טיורּב זנוא טיג ---

 ! רעגנוה רַאפ ןברַאטש רימ ---

 ןּבָאה סעדעררָאפ עקירעּביא ןָא ןוא רעטרעוװ עקירעּביא ןָא

 !טיור ּב -- טלָאװעג ןּבָאה ייז סָאװ ,סָאד טקירדעגסיוא ייז

 ןליטשנייא טלָאװעג טָאה ,חלג ַא ,ןטַאטוּפעד יד ןופ רענייא

 טָאה ןוא רענייא וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ,ןעיורפ עטנערעגפיוא יד

 ןייז טָאה ענעי רעּבָא ,ןָאט וצ שוק ַא טנַאה יד טננַאלרעד ריא

 :טגָאזעג גנוטכַארַאפ טיט ןוא ןסױטשענּפָא ךיז ןופ טנאה

 ַא ןופ עּפַאל יד ןשוק וצ רטהַא ןעמוקעג טשינ ןיּב ךיא ---

 .טנוה

 זַא ,טסנרע רעייז טרעװ עגַאל יד זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ ןעוו

 רעד ,יעינומ טָאה ,ןעיורפ יד ןליטשוצנייא ךעלגעממוא זיא'ס

 ןייג טזאלעג ךיז ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טנעדיזערּפ

 -עז עכלעוו ,ןעיורפ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט יד רעּבָא ,גינעק םוצ

 .ןײלַא ןייג טזָאלעג טשינ םיא ןּבָאה ,ןסיורד ןיא ןענַאטשעג ןענ

 ,ןגירשעג ייז ןּבָאה --- !גינעק םוצ ןייג ךיוא ןליוו רימ ---

 .םיא ךָאנ ןָאטעג זָאל א ךיז ןּבָאה עלַא ןוא

 ביל סנינעק םעד טָאה ץַאלַאּפ םנופ ןרעיוט יד ייּב רעּבָא
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 "עג ןיא סע .ןסקיּב ןוא ןדרעווש טימ טסעטשענּפָא ייז עידראווג

 .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענעז ןעיורפ יױוצ ןוא געלשעג ַא ןרָאװ

 ,רעטעּפש טשרע ןוא ,ןפַאלטנַא ןּבעל ןטימ םיוק זיא ןיילַא יעינומ

 -גיא םיא ךיז טָאה ,טליטשעגנייא ןיוש ךיז טָאה ?מוט רעד ןעוו

 .גינעק םוצ ןגָאלשוצוצ ןּבעגעג

 .ןענופעג גינעק םעד טָאה רע זיּב טרעיודעג גנַאל טָאה סע

 "רַאֿפ יַא ןוא רעטרימשרַאפ ַא ןעוועג ןַאד זיא רעט-16 רעד סואול

 ןעוו ןוא ,דנַאי ןופ ןעמוקעג סָאוװ-רָאנ זיא רע לייוו ,רעטקיטָאלּב

 -סיורַא טעװ רע לעפַאּב ַא רַאפ סָאװ ,טגערפענ םיא טָאה רענייא

 רע טָאה ,ץַאלַאּפ םעד ןרעגַאלַאּב עכלעוו ,ןעיורפ יד ןגעק ןּבעג

 | :טבַאלעצ ךיז

 --- .טנערפעגרעּביא רע טָאה -- ?ןעיורפ ןנעק לעפַאּב ַא ---

 ..!טרירעג ןעניז ןופ טנעז ריא רָאנ שרעדנַא טשינ

 ןסייר ןעיורפ טנזיוט ןעצ זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 "ומטונ ַא םינּפ ןייז ףיוא ךיז טָאה ,ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקוצניירַא ךיז

 :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טײרּפשרַאפ ?כיימש רעקיט

 ?ליפ ױזַא ןּבָאה ףרַאד רע !?ןעיורפ טנזיוט ןעצ ?םָאוו ---

 ..ענייא גונעג ןייז טעוו רימ רַאפ

 !לָאמַא טימ ןרָאװװעג רע זיא גנילציוו א

 "ָאמ רעד טסנרע יו ןענַאטשרַאפ טשינ ןיילַא םָאה רע לייוװ

 ןיא ןעלרנַאה וצ גונעג קיאעפ ןעוועג טשינ זיא רע ןוא ,זיא טנעמ

 םִאו ,ןשטנעמ םעד ןעז םיא ןיא לָאז'מ זַא ,ױזַא טנעמַאמ אזַא

 לדנעּפש ַא יו ךיז רע טָאה רעירפ יו טקנוּפ ,דנַאֿל ַא ןריפ ןעק

 לָאמ עלַא ןוא ,עיצולאװער רעד ןופ סעילַאװכ יד ףיוא ןגָארטעג

 -עגייא ןייק .טרעדיילשראפ שרעדנַא ץעגרע עילַאװכ א םיא טָאר

 ןּבעגעג טשינרַאג טָאה רע ;וזױװעגסױרַא טשינ רע טָאה ןליוו םענ

 ולָאװער רעד ייּב ןעמונענוצ טשינרָאנ טָאה ןוא עיכרַאנָאמ רעד

 ..סיפ יד רַאפ טהעטנַאלּפעג טָאלנ ךיז טָאה רע .עיצ

 וצ ןעמעװ טימ טשינ ָאד טָאה רע ןַא ,ןעזעג טָאה יעינומ

 ןזָאלניירַא לָאז'מ זַא ,גינעק םייּב טלעוּפעג םיוק רע טָאה ,ןרער

 ןעמ טָאה ףלעווצ יד ןופ ןוא ,ןעיורפ ףלעווצ ןופ עיצַאנעלעד ַא

 ןרַאפ לָאז יז זַא ,עזיאול ןעמָאנ ןטימ ?דיימ א ענייא ןּבילקעגסיוא

 .ןעיורפ רעזירַאּפ יד ןופ סעדווירק יד ןעגנערּבראפ גינעק-
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 רָאי ַא ןופ ?דיימ ענייש ,עגנוי ַא ןעוועג זיא ןיילַא עזיאוכ
 יו ןוא ,זירַאּפ ןופ ןסָאג יד ףיוא ןירעפיוקרַאפזײעמולּב ַא ,ןצעּביז
 ַא ןעוועג יז ןיא ןירַאּפ ןיא ?נירעפיוקרַאפ-ןעמולּב עטסרעמ יד
 ןבעלביל ןייק םענייק טָאה יז ןוא עסיטסול-סנּבעל א ,עכעליירפ
 ...טעוװועלאשזעג טשינ לכיימש

 יז טָאה'מ ןעוו ןריולרַאפ ?סיּבַא ךיז טָאה לדיימ עננוי סָאה
 ןוא ינק יד ףיוא לַאפ ַא ןבעגעג טָאה יז .גונעק םוצ םריפעגוצ
 לָאז רע זא ,גינעק םעד ןטעּבענ יז טָאה ,ןייוועג ַא קידנסישסיוא
 ,טיורּב ןּבָאה לָאז זירַאּפ ןיא גנורעקלעפַאּב עמערָא יד זַא ,ןעז
 ,סיורג רעייז טרָאד זיא רעננוה רעד לייוו

 יו טסוקענ עטכישעג רעצנַאנ רעד ףיוא טָאה גינעק רעד
 יו ןוא רָאפ טמוק ָאד סָאװ קידנּפיירגַאּב טשינ ;ליּפש ַא ףיוא
 טריזומא טָאלנ ךיז רע טָאה ,ןתמא רעד ןיא זיא עגַאל יד טסנרע
 רעד ,רע זַא ,ןעוועג ָאד טלָאװ רקיע רעד יו טקנוּפ ןוא ,טימרעד
 -רַאשןעמולּב רעד טימ ןעמוקסיוא לָאז ,ךיירקנַארפ ןופ גינעק
 טגנַאפרַאפ יז סָאװ ,ץלא ןָאט וצ טגָאזעגוצ ךיא רע טָאה ,ןירעפיוק
 ןסייהעג ןוא ?וטש ַא ףיוא טצעזעטקעוַא יז רע טָאה ךָאנרעה ןוא
  ,לרעכעּב ןדלָאג ַא ןיא ןייוו ?סיּבַא ןּבעג ריא

 ,טקריוועג יױזַא לדיימ"-רענייש רעננוי רעד ףיוא טָאה סָאד ןוא
 יד ןּבעגרעּביא ןסיורד ןיא קידוצ ןפָאלענסױרַא זיא יז ןעוו זַא
 ךיא טָאה רע סָאװ ןוא טנצזעג גינעק םעד טָאה יז סָאװ ,ןעיורפ
 .דיירפ רַאפ טצנאטעצ ׁשזַא ךיז יז טָאה ,ןכָארּפשרַאפ

 סָאד ןיא ןעיורפ עטרעגנוהעגסיוא ןוא עטגערעגפיוא יד
 ןעמ טָאה ץַאלַאּפ ןיא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז ייז ;ןלעפענ טשינ
 טיירג ןעוועג ןיוש ןענעז ייז ןוא ,טפיוקעגרעטנוא עזיאול ענייש יד
 ,סנירעציז-קרַאמ ייוצ ;רַאפרעד ןגיוא יד ןעלּבַארגוצסיױא ריא
 ןּבָאה ,טכָאקעג קרַאטש רעייז טייצ עצנַאג יד ךיז ןּבָאה עכלעוו
 .ןגרָאװרעד טשינ רעיש יז ןֹּבָאה ןוא ןפרָאװעגפױרַא ריא ףיוא ךיז
 ןיא קירוצ טּפעלשעגניירַא יז ןיא טעװעטַארענּפָא םיֹוק יז טָאה'מ
 לָאז רע זַא ,נינעק םייּב טלעוּפעג ןעמ טָאה ןטרָאד ןוא ,ץַאלַאּפ
 םוג א ריא רַאפ ןנָאז ןוא ןָאקלַאּב ןפיוא סיױרַא ריא טימ ןעמַאזוצ
 .ןטלַאװעג ןכַאמ ןוא ךיז ןעלמוט עכלעוו ,ןעיורפ יד ֹוצ טרָאוו
 סיֹורַא עזיאול רענייש רעד טימ זיא רע ,טגלָאפעג טָאה גינעק רעד
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 ירַׂאפ ריּפַאּפ ?קיטש ַא ףיוא רע טָאה ןטרָאד ןוא ןָאקלַאב ןפיוא

 -אב עמערַא יד טיורּב טימ ןגרָאזרַאפ וצ ןכערּפשרַאפ ןייז ןּבירש

 רַאפ ןלאפעג רעדיוו עזיאול זיא ןַאד ןוא ,זירַאּפ ןיא גנורעקלעפ

 ,טנעה יד טשהקענ םיא ןוא ינק יד ףיוא םיא

 רעט-16 רעד סיאול טָאה -- ?טנעה יד רָאֹנ סעּפע סָאװ ---

 / ..?ןּפיל יד טשינ סָאװרַאפ --- .תומכח ןנָאז ןּביוהעגנֶא רעדיוו

 עזיאול טָאה -- !טלעוו רעד ןיא עטסכעלקילנ יד ןיּב ךיא ---

 ,ולַאה ןפיוא גינעק םעד ךיז קידנפרַאװפיױרַא ןוא ,ןעירשעגפיוא

 .ןּפיל יד ןיא שוק ַא ןּבעגעג םיא יז טָאה
 -עק ַא ןיא זירַאּפ ןייק טריפענּפָא ןעזיאול ןעמ טָאה ךָאנרעד

 -נא יד ןרָאפעג ךיֹוא ןענעז ריא טימ ןעמַאזוצ .עטערַאק רעכעלג"נ

 -ענניירא טָאה'מ סָאװ ,עיצַאנעלעד רעד ןופ ןעיורפ ףלע ערעד

 טכירַאב ַא ןּבעגענּפָא ןיליַאּב ייז ןּבָאה זירַאּפ ןיא .ףיוה ןיא טזָאל

 ךָאנרעד ןוא ,לַאסרעװ ןיא ןָאטעגפיוא ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד ןנעוו

 ,םייהַא טיילגַאב ךַאוזןרע ןַא טימ ייז ןעמ טָאה |

 -עג ץַאלַאּפ רעלַאסהעוו םניא זיא טכַאנ רעּבלַאה ךָאנ טעּפש

 ןיא ערעדנַא עלַא ןוא ןרָאטסינימ יד .המוהמ עסיורג א ןרָאװ

 .ןָאט וצ סָאװ טסואווענ טשינ ןוא ּפעק יד ןריולרַאפ ןּבָאה ףיוה
 -םיוה יד זַא ,ןעוועג טלָאװ עטסעּב סָאד זַא ,טגָאזעג ןּבָאה עקינייא

 -ַאווַאב ךיז ןלָאז ,טייל-לּבָאנ ןוא ןטַארקָאטסירַא יד ,ןיילַא טייל
 םעד ןּבָאה עכלעוו ,רענעמ ןוא ןעיורפ יד ןּביירטעצ ןוא ןענעפ
 טשינ ןיוש ךיז ןעמ ןָאק ןטָאדֿלָאס יד ףיוא ?ייוו ,טדעגַאלַאּב ףיוה

 ךָאנ ןעמ טעװ טימרעד זַא ,טנָאזענ ןּבָאה ערעדנַא ןוא ,ןזָאלרַאפ

 ,ןכַאמ רעגרע

 יד טקירדעגסיוא ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופענ ךיוא ךיז ןּבָאה'ס

 טייהרעליטש ךיז טענַאוטנַא ירַאמ לָאז ץלַא ןופ רעירפ זַא ,גנוניימ

 םעד ןליטשנייא רשפא טְעװ סָאד ןוא ,ךיירקנַארפ ןופ ןגָארטּפָא
 טעדנעוװעג ךָאד יא ןרָאצ רעצנַאג רעד לייוו ,םלוע ןטנערענפיוא

 - .ריא ןגעק
 ןעמוק ןוא --- ,טגאזעג ןעמ טָאה --- ,ןרָאפקעװַא יז לָאז ---

 ןוש טעװ גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןעוו ןַאד יז טעװ קירוצ
 ןענעק טשינ ןעמ טעװ ןַאד .עיצוטיטסנָאק ַא טעּברַאעגסיױא ןּבָאה

 ,םעד ןיא טרעטש יז זַא ,ןגנָאז
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 -עג טשינ טנעמָאמ ַאזַא ןיא רעּבָא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 ןעו זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז לייוו ,ךיירקנַארפ ןֹופ קעוַא טלָאװ

 ץלַא רע םעוװ ,ריא ןָא ,ןייֵלַא ןּביילּב טעו רעטז16 רעד סיאול

 .טכַאמ עצנַאג ריא ןרילוַאפ טעוו עיטסַאניד יד ןוא ןּבעגכָאנ

 יז .עיצולַאװעה רעד טימ ןגָאלש טלָאװעג ץלַא ךיז טָאה יז

 ירָאג ריא זיא סע .ריא וצ ךיז ןסַאּפוצ ןגעוו טכַארטעגנ טשינ טָאה

 .ןייטשרַאפ וצ יז ןלַאפעגנייא טשינ

 טנעקעג ָאי רשפא טלָאװ רעכלעוו ,ףיוה ןיא רטקיצנייא רעד

 ןעוו .גינעק רעד ןעוועג זיא ,ןעיורפ יד ןופ ןרָאצ םעד ןליטשניא

 ןוא ,ןַאמ א יו ,רעריפ ַא יװ ןָאקלַאּב ןפיוא סױרַא טלָאװ רע

 ,טנעמַאמ ַאזַא ןיא ןרער ףרַאד'מ יו ױזַא ייז וצ טדערעג טלָאװ

 ךָאנ ןעמ טָאה םיא וצ לייוו ,טקריוועג רשפא דייר ענייז ןטלאװ

 ןיא רע .טהיזיטַאּפמיס ךָאנ ןעמ טָאה םיא טימ ,יורטוצ טַאהעג
 "עג טשינ ערער ןייק טָאה רע ,סױרַא טשינ ןָאקלַאב ןפיוא רעּבָא

 טסואוועג טשינ ןוא ןדער טנעקעג טשינ טָאה רע ?ייוו ,ןטלַאה

 ..טנעמָאמ ַאזַא ןיא ןדער וצ סָאװ

 -עגּפָא טכַאנ רענעי ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,גנוטַארַאּב רעד ףיוא

 ַא ןרָאװעג טקירדעגסיוא ךיוא זיא ,ףיוה רעלַאסרעװ םניא ןטלַאה

 ןפיולטנַא רעטציא ןלָאז ,ןיגינעק יד יא ,גינעק רעד יא זַא ,גנוניימ

 ןשיגעטַארטס ַא ֹוצ ןגָאלשוצ ךיז ןוא טייהרעליטש לַאסרעװ ןופ
 ךָאנ ךיז ןעק'מ רעכלעוו ףיוא יימרא ןַא טייטש"ס ואוו ,טקגוּפ

 ןייק יײמחַא רעד טימ ןעמוק גינעק רעד לָאז םעדכָאנ ןוא ,ןזָאלרַאפ

 -ןיא ןֹוא גנולמַאורַאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןּביירטעצ ןוא לַאסרעוװ

 ,דנַאל ןרעּביא ןטנוּב יד ןליטש

 וצ ןטערַאק טיירנעגוצ טאהעג ןיוש ןעמ טָאה לָאמ עכעלטע

 ןיא זיא סע .טַאהעג הטרח ןעמ טָאה לָאמ עֶלַא ןוא ,ןפיולטנַא

 ַא ןעמעננָא ןענעק לָאז סָאו ,רענייא ןייק ןעוועג טשינ ףיוה

 "עג ךיז ןעמ טָאה טא ;ןריפכרוד עקַאט םיא ןוא סולשַאּב ןטסעפ

 ןעיילּב וצ טקַאּפעגסיױוא ךיז ןעמ טָאה טָא ןוא ,ןפיולטנַא וצ טקַאּפ

 ןיוש זיא'ס ןעוו ןוא .ןייז טעוו רעטעּפש סָאװ ףיורעד ןטרַאװ ןוא

 זַא ,טּפַאכעג ךיז ןעמ טָאה ,ןפילטנַא ָאי לָאזו'מ זַא ,ןּבילּבעג

 -ַאֹב ןיוש ןענעז ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא לייוו ,טעּפש וצ ןיוש זיא'ס
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 טייהרעליטש ץעגרע ןיא ךיז טעוו'מ ןוא טכַאװַאב ןוא טרענַאפ

 | | | .ןסיירכרוד ןענעק טשיג

 ץלַא ןרָאװעג לָאמַא סָאװ זיא ןסיורד ןיא ?מוט רעד ןוא

 -ַאּפ יד ןופ ןעיירשעג יד ןוא ןטלַאוװעג יד ;רעסערג ןוא רעפערג

 ךרוד ךיז ןּבָאה ןעיורפ עטרעגנוהענסיוא ןוא עטגערעגפיוא רעזיר

 ןעו ןוא ,ץַאלַאּפ םניא קינייװעניא ןסירעגניירא רעטסנעפ יד

 -עג ןעמ טָאה ,טקוקעגסױרַא רעטסנעפ םענעּפָא ןַא ךרוד טָאה'מ

 יד טײרּפשענסיױא ןטלַאה ןעיורפ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ײװ ןעז

 עקישטיווק טימ ייז ןעיירש ןייצ יד טימ קידנצירק ןוא רעכיטרַאפ

 | :תולוק

 ןוא ,ןסיירסיורַא ןיגינעק רעד רימ ןלעוו םירעדעג יד ---

 ...ןרעהַא ייז רימ ןלעוו ןגיײלניירַא

 ןַא ןֶא ןסָאנעג ןוא ןסָאנעג טָאה ןגער רעקידנעיסָא רעד ןוא

 -עמוא ןופ ןוא ,ערעטסניפ ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד ןוא ,רעהפיוא

 .קערש טקוקענסױרַא טָאה םוט

 ןעמוקעגרַאפ טאהעג ןיוש ןענעז ץַאלַאּפ םנופ ןרעיוט יד ייּב

 סָאװ ,ןטַאדלָאס יד ןוא ןעיורפ יד ןשיווצ ןפיוטשנעמַאזוצ רַאּפ ַא

 ,ןסָאגעג ןיוש ךיז טָאה טולּב .ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז

 רעטייוו טעוו סָאװ ןוא .טעדנואווחַאפ ןעוועג ןיוש ןענעז ןשטנעמ

 ,ענעבירשעג טשינ רעדָא ,ענעּבירשעג ,ןעגנוכערּפשרַאפ טימ ?ןייז

 ןעמ ןעק ,ןירעפיוקרַאפ-ןךעמולב רענייש ַא טיג םּת ַא גינעק ַא סָאװ

 .טַאז ןכַאמ טשינ עקירעגנוה ןייק ךָאד

 רָאנ טרעה ןוא טסינ ןוא טסינ ןסיורד ןיא ןנער רעד ןוא

 | | !ףיוא טשינ
 -םיוא יד ןּבָאה ,ןנער םנופ עטסייווענכרוד ןוא עטצענעגכרוד

 ןַאד ןוא ,דלודעג יד ןרילרַאפ ןּביױוהעגנַא ןעיורפ .עטרעגנונוהעג

 םנופ ןצישיַאּב ייז לָאז סָאװ ,ןַאד יַא ןכוז ןּביוהעגנָא ייז ןּבָאה

 רעד ןופ ןטלַאהַאּב ןעטָאק ךיז ןלָאז ייז ואוו ,טנעוו ריפ ןוא ןגער

 | | ' .טלעק רעקידנסע
 קעװַא ייז ןענעז ,ןזָאלענטײירַא טשינ ייז ןעמ טָאה ףיוה ןיא

 ןטלַאהענּפָא טָאה גנולמַאזרַאפ עלַאנַאיצַאנ יד ןאוו ,לַאז םעד ןיא

 רעד ןנעוו טכַאקענ ץלא ךָאנ ךיז ןעמ טָאה ןטרָאד .ןעגנוציז עריא
 ןעוו ןוא ,ךיירקנַאהפ ןופ רעגריב יד רַאפ טכער ןופ עיצַארַאלקעד
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 ַא טלַאה ןטַאטוּפעד יד ןופ רענייא יו טרעהרעד ןּבָאה ןעיורפ יד

 "עד, ןָא טפור רע סָאװ ,ךַאז א סעּפע ןנעוו ךיז טכָאק ןוא עדער

 :ןעיירש ןּביױוהעגנָא ייז ןּבָאה ,'!עיצַארַאלק

 !?ץל רעד ,ןטרָאד רע טרעדיולּפ סָאװ ---

 :טרעדָאפעג לוק ןפיוא ןֹּבָאה עהעדנַא ןוא

 !ןָאּבַאהימ רעזנוא ןרעה ןליוו רימ !ןדער ָאּבַארימ לָאז ---

 ןעיורפ יד סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא ַאבארימ

 ףָאפטַאלּפ רעד ףיוא ףיױהַא רע זיא ,ןדער לָאז רע זַא ,ןעגנַאלרַאפ

 ךדיז טָאה רע רעדייא ךָאנ רעּכָא ,ןדער ןּביוהעגנֶא טָאה ןוא עמ

 ריאניא ןעיורפ עלַא ןּבָאה ,טנעקעג טָאה רע יוװ יױזַא םמעראוװעצ

 | :ןעיירש ןּביוהעגנָא םענ
 !טיורב רעמ ןוא דייר רעקינייוו ---

 -עד ַא ,ַארגנַאל ףָאשיּכיכרַא רעד ןַאד טָאה גנוציז יד טריפעג

 ,ןעיורפ יד ןטעב טוואורּפעג טָאה רע .ננולמַאזראפ רעד !ופ טָאטוּפ

 טשינ םיא ןּבָאה ייז רעּבָא ,?מוט אזא ןכַאמ טשינ ןלָאז ייז זַא

 .טרעהעג

 ,ןגירשעג רעציזרָאפ רעד טָאה -- !גנונדרָא !גנונדרא ---

 .לקעלנ ַא טימ סידנעגנילק

 ןעיורפ יד ןּבָאה -- .גנונדרַא רעד ףיוא ןעייּפש רימ ---

 ןוא גטונדרֶא רעד טימס ךיז ריא טלַאה -- .טרעפטנעענּפָא םיא

 : !טיֹורּב טיג זנוא

 טשינ למוט םעד ןעק רע זַא ,ןעזעג טָאה רעציזרָאפ רעד ןעוו

 ןסייהעג ןוא עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ רעטנורַא רע זיא ,ןליטשנייא

 טשינ םיא ןּבָאה ןטַאטוּפעד יד רעּבָא ,םייהַא ןיינ ןטַאטוּפעד יד

 ןּבָאה ןעיורפ יד .ןעננַאגעג טשינ םייהַא ןענעז ייז ןוא טנלָאפעג

 -וּפעד יד ןשיווצ לָאז ןצנַאנ ןרעּביא ןפראוועצ זייווקיצנייא ךיז

 עטסנרע יד טפַאשענּפָא ןצנַאגניא לָאמַא טימ טָאה סָאד ןוא ןטָאט

 ןגעו טרערעג טָאה'מ ןעוו טשרעהעג רעירפ טָאה'ס סָאװ ,גנומיטש

 .עיצַארַאלקעד רעד

 -עּפַאטרַאפ ַא ןפָאלעגניירַא יעינומ זיא למוט םעד ןטימ ןיא

 ןייז ןבעגענ טָאה גינעק רעד -- החושב ַא טכַארּבעג טָאה רע ;רעט

 !טכער ןגנעוו עיצַארַאלקעד רעד ףיוא גנומיטשוצ

 עלַאנַאיצַאט יד זַא ,הרושּב יד ןָא ןעמ טגָאז ןעמעוו רעּבָא
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 !?רעירפ ןעוועג זיא יז סָאװ עבלעז יד טשינ ןיוש זיא גנולמַאזרַאפ
 רָאנ עדנערג יד ןריפ ,רעקיטילָאּפ ןוא רענעמ-סטַאטש טָאטשנָא
 -ןֶא ןוא ,רָאה עטרעביושעצ ןוא רעמינּפ עטמַאלפעצ טימ רעּבייו
 -ראט-עלַא טיופ גנוציז ַא טריפ סָאוװ ,רעציזרָאפ ןסינעג ַא טָאטש
 -עצ ַא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא רָאנ טציז ,םיללּכ עשירַאטנעמַאק
 ןטױמ ןעגנילק ןוא ןעיירש ןייא ןיא טלַאה ןוא עמַאד עטמַאלפ
 ,לקעלג

 גנולמַאזרַאפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד זיא סע
 ןוא ןעיורפ יד טליטשעגנייא טָאה רע זיּב רעווש רעייז ןעמוקעגנָא
 ,גנומיטש רעטסנרע ןא ןיא ןטַאטוּפעד יד טכַארּבעגנירַא קירוצ
 ןוא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טלטטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא
 -עג ךעלדנע ןיוש טָאה גינעק רעד זַא ,ןטַאטוּפעד יד טעדלעמעג
 זיא ,טכער ןגעוו עיצַארַאלקעד רעד ףיוא גנומיטשוצ ןייז ןּבעג
 ,למוט א ןרָאװענ רעדיוו דלַאּב

 ןעיורפ יד ןּבָאה --- !סעיצַארַאלקעד ןָא זנוא ןעייג סָאװ --
 -וב ןרעוו טיורּב טעװ םעד ךרוד וצ ןסיוװ ןליוו רימ --- ןעירשעג
 טשינ גָאט ןצנַאנ ַא טנייה ןּבָאה רימ .קירעגנוה ןענעז רימ !רעקיל
 ...ןןסעגעג

 -עננוה יד .ןייוו ןוא טיורּב ןעגנערּב ןסייהענ יעינומ טָאה ןַאד
 ןוא ןסע םוצ טּפַאכעגוצ ןקירעשייה יו ךיז ןּבָאה ןעיורפ עקיר
 ןעוועג ייז ייּב גנומיטש יד ןיוש זיא םעדכָאנ ןוא ןעקנירט םוצ
 יז ,טפיטשעג ןוא טכַאלעג ןּבָאה ייז ;ערעדנַא ןַא ןצנַאננוא רָאג
 יד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא שימייה רעייז טליפרעד ךיז ןּבָאה
 ,ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז ןטַאטוּפעד יד ןעוו ,רעטעּפש ןוא ,ןטַאטוּפעד
 ןוא ,געװו ןגנַאל םנופ ענעכַארּבעצ ןוא עדימ ,ןעיורפ יד ןּבָאה"

 טנילענסיוא ךיז ,ןנער םנופ עטצענעגכרוד ןוא עטקייוועגכרוד

 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןענעז ןוא דרע רעד ףיוא

 עדייבעג רעד ןיא ץַאלּפ גונעג ןעוועג זיא ןעמעלַא רַאפ טשינ
 יד ןופ לייט רעשּפיה ַא ןוא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ
 ערעדנַא ןיא טעשטסעימָאּפ טנַאנ רעּביא ךיוא ךיז טָאה ןעיורפ
 פָאמַא טימ ךיז טָאה ,ןּפָאלשעג ןיוש ןענעז עלַא ןעוו ,סעדייּבעג
 -ףַא ענּבירד יו .ןקיוּפ ןופ ןּפַאלק סָאד סנטייווחעד ןופ טרעהרעד
 טָאה ,ּפָא טכליה סָאװ ,סעּפע ףיוא טלַאפ ןֹוא טלאפ סָאװ ,סעּב
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 רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא ןגָארטעג ןקיוּפ יד ןופ ןּפַאלק: סָאד ךינ

 טירט ערעכיז ןוא עטסעפ ,טירט טהעהרעד ךיז ןּבָאה רֶלַאֹּב ןוא

 .טקַאט םוצ טרישרַאמ סָאװ ,טנעמינער ַא ןופ

 ?העש-טכַאנ רעטעּפש ַאזַא ןיא טמוק רעוו ?טייג רעוו =

 ןופ עידחַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ טעיַאפַאל טמוק סָאד

 רעּבָא ,ןרישרַאמ וצ רעהַא טָאהומ טשינ קשח ןייק טָאה רע ,זירַאּפ

 ,טלייאעג טשינ ןיילַא ךיז רע טָאה געוו ןפיוא ןוא ,טזומענ טָאה רע

 רעד ידּפ ,לָאמ עלַא טלעטשיטגּפא ךיז ןוא ךעלעמַאּפ ןעגנַאנעג

 טָאה רשפא ?טסייוו רע ןוא .רעגנעל סָאװ זרעיודענ לָאז שרַאמ

 .דֹונֹוּכ עּבקעזיד טַאהעג ןַאד טעיַאפַאל זיקרַאמ רעשיזיוצנַארפ רעד

 רָאי עכעלטע טימ טָאהעג טָאה ןעילַאּפ ףַארג רעשיסור רעד סָאװ

 םױוס ףױא טקיטשרעה טָאה'מ ןעו טכַאנ רעד ןיא ,רעטעּפש

 "עג טשינ ךיוא טלָאמעד ךיז טָאה ןעילַאּפ ?ןטשדע םעד לעווַאּמ

 ןכעלגינעק םוצ טרישירַאמעג טנעמינער ןייז טימ טָאה רש ;טלייא

 ירַאפ יד ּביוא :ַאזַא ןעוועג זיא הנוּכ ןייז ןוא ךעלעמאּפ רעייז ףיוה

 ףַארג םנופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןעייטש עכלעוו ,רערעווש

 םעד ןענעגחהרעד ןלעוװ ןוא רעניז יד ןעמוקפיורַא ןלעוו ,ןעסנינעּב

 ןוא ,ןפלעה ןעמוקעג זיא רע זַא ,ןסייה סע טעװ ,רַאצ םענעגושמ

 רַאצ רעקיניזכַאוװש רעד ןוא ןלַאפכרחוד ןלעוו רערעושרַאפ יד ביוא

 -עג םיא ןיא רע זַא ,ןסייה סע טעוװ ,רעניז רעד ןעמוקסיורַא טעוו

 - .ןפלעה ןעמוק

 "וורט ענייז ןוא תונוּבשח ענייז טַאהעג ךיז טָאה טעיַאפַאק

 ...ןעמ

* *+ 
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 יא טעיַאפַאל ןעוו רעטסניפזקַאטש ןעוועג זיא ןסיורד ןיא

 ןיא .לַאסרעוװ ןייק ןעמוקעגנָא עידרַאוװג רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ

 טָאה טכַאנ רעד ןופ טייקליטש רעד ןיא ןוא שינרעטסניפ רעד

 לייורעד ךיז טָאה סָאװ ,ארומ ַא ןופ ןעמּוקנָא סָאד טליפעג ךיז

 ,ךַאו רעטנּפָאװַאּב רעד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה יז ;ןטלַאהַאּב ץעגרע

 ךיוא ןוא ץַאלַאּפ סגינעק םנופ ןרעיוט יד ייּב ןענַאטשעג זיא סָאװ

 רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ואוו ,סעדייּבעג יילרענדושרַאפ יד ןופ

 ןּבָאה ןוא דרע רעד ףיוא ןפָאלשעג ןענעז ןעיורפ עטרעטיבראפ
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 -ורךפ םעד רַאֿפ תוחֹוּכ ןּבָאה וצ ידֹּכ ,רענייּב עדימ יד טורעגסיוא

 .ןעמוק ףרַאד סָאװ ,ןגרָאמ

 -יזערּפ םוצ ןדלעמ ךיז קעוװַא טעיַאּפַאל ןיא ןילַא ןופ רעירפ

 רע ןיא ךָאנרעד ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טנעד

 .גינעק םוצ קעווַא

 --- ?גנורעקלעטַאב דעזירַאּפ יד רימ ןופ טגנַאלרַאפ סָאוו --

 ,טנערפעג םיא רעט-16 רעד סיאול טָאה

 -טנעעג טעיַאפַאל טָאה -- ,גנורעקלעפַאּב רעזירַאּפ יד ---
 טיורב טימ ןנרָאזראפ יז לָאז גינעק רעד זַא ,טגנַאלרַאפ -- ,טרעפ
 טָאה סָאװ ,טנעמיגער-רעדנַאלפ םעד לַאסרעװ ןופ ןקישקעװַא ןוא

 .עדרַאקַאק עלַאנָאיצַאנ יד סיפ יד טימ ןטערט וצ טנַאװעג

 ,טגערפעגרעּביא גינעק דעד טָאה -- ?ץלַא סָאד ---

 . ,טנַאזעג ךיילג רע טָאה ,וליּפַא ךיז קידנטכַארטרַאפ טשינ ןוא

 : .ךָאנ טיג רע זַא

 ןוא ענעשעק ןיא טנַאה יד ןיירַא רע טגייפ טא יו טקנוּפ

 -ֿפעפַאב רעצנאנ רעד רַאֿפ טיֹורּב גונעג סיױרַא ןטרָאד !ופ טמענ

 ןּפיל יד טימ זָאלּב ַא רע טינ טָא ןוא ,דנַאל ןצנַאנ םנופ גנורעק

 .ָאטשינ ןיוש זיא טנעמינער-רעדנַאלֿפ רעד ןוא

 יד ןּבױלרעד לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ ךיֹוא טָאה טעיַאפַאק

 ץַאלַאּפ םעד ןכַאוװַאּב וצ עידראוו רעלַאנָאיצַאנ ןייז ןופ ןטַאדלָאס
 לעוו סָאד זַא ,גינעק םעד טרעכיזרַאפ טָאה רע ןוא ,קינייוועניא
 עידרַאזוג רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ טָאה גינעק רעד רעּבָא .רעסעּב ןייז
 -ךעד ַאזַא רַאפרעד טָאה רע ןוא יורטוצ ןייק טָאהעג םשינ
 -ענסיוא טעיַאטַאל טָאה ןַאד ןוא ,ןּבעג טלָאװעג טשינ שינּביול

 ,רעיוט שייז רערעדנַא רעד ןופ עידרַאוונ עלַאנַאיצַאנ יד טלעטש
 קעװַא רע זיא ןייֵלַא ןוא ,עידחַאוונ-ּבייל סגינעק םנופ טייוו טשינ
 ,ןפַאלש טניילעג ךיז טָאה ןוא לעטָאה ַא ןיא

 -עג טָאה'מ ,ןפאלש טניילעג עֶלַא ךיז ןּבָאה ץַאלַאּפ ןיא ךיוא
 טםעו טכַאניב טנייה זַא ,גנורעכיזרַאפ סטעיַאפַאל ןיא טּביולג
 .ןעשענ טשינ רָאג

 .טּביולנעג םעד ןיא טָאה ןינינעק יד וליפא

 ףֹניֵפ םורַא רעּבָא ,ןעשעג טשינ ראג עקַאט זיא טכַאנייּב

 ךעלרעטסניפ ןעוועג ךָאנ זיא ןסיורד ןיא ןעוו .גָאטרַאפ רעגייזַא
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 ןיוש ןענעז ,ןפָאלשעג עלַא ךָאנ ןענעז ץַאלַאּפ ןכעלגינעק ןיא ןוא

 יד ייּב ןענַאטשעג רענעמ ךס ַא ךיוא ןוא ןעיורפ טנזיוט עכעלטע

 -עניא ןסיײרניירַא ךיז טלַאװעג טימ טוואורּפענ ןּבָאה ןוא ןרעיוט

 .קינייוו

 ןעוועג זיא טיײקמערָא יד ואוו ,סרעלעק ןוא רעכעל עלַא ןופ

 -עג טָאה'מ ואוו ,ךעלּביטש ןוא רעזייה עלַא ןֹופ ,סיורג ךעלקערש

 ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןשטנעמ רועיש ַא ןָא ךיז ןּבָאה ,טיונ ןטיל

 ןופ עטסרעמ יד ןוא ,ץַאלַאּפ םוצ ןָאטענ זָאל ַא ,עגנוי ןוא עטלא

 קעה טימ ,סנקעטש ןוא סעקיּפ טימ טנפָאװַאּב ןעוזעג ןענעז ייז

 ,סרעסעמ ןֹוא

 ךיז ןזיוװַאּב ןּבָאה ןטַאדלַאס עטנּפָאװַאּב יד רעדייא ךָאנ

 ןשטנעמ ןסַָאמ ןוא ןפָא ןעועג רעיוט ַא ןיוש זיא ,ןקוקוצמורַא

 טַאדלָאס ַא טָאה ןַאד .קינייועניא טּפוטשעגניירַא ךיז ןּבָאה

 יסירעגעײרַא ךיז ןּכָאה סָאװ .'יד ןופ רענייא ןוא ןסָאשענסיוא

 .טיֹוט ןלַאפעג זיא ,קינייװעניא

 ױזַא ןיֹוׁש ןיא סָאװ ,עסַאמ יד טציירעצ רעמ ךָאנ טָאה סָאד

 סיורַא ךיז ןסייר סָאװ ,סעילַאװכ יו ,טציירעצ גונעג ןעוועג ךיוא

 ךיז ןּבָאה ױזַא ,גנוציילפרַאפ א ןופ טייצ רעד ןיא ןגערּב יד ןופ

 -יא ןָאטעג רַאּפש ַא ,טסַאה ןוא טעּפמיא טימ ,ןשטעיט רעטנזיוט

 ןופ םָארטש םעד טָאה טלעו רעד ןיא טכַאמ ןייק ,קינייװענ

 .ןטלַאהנייא טנעקעגנ טשינ ןשטנעמ

 -ַאב ךיילג ןּבָאה עידראוו-בייל סנינעק םנופ רענלעז ייווצ

 טלעטשעג ךיז ןּבָאה ייז סָאװ .דַאפרעד סנּבעל ערעייז טימ טלָאצ

 רעמ טָאה'מ סָאװ ,עסַאמ עטנערענפיוא יד .רעוועג טימ ןנעקטנַא

 ּפעק יד טקַאהענּפָא עדייּב ייז טָאה ,ןרילָארטנַאק טנעקעג טשינ

 ערעדנַא יד .רעטייו טרעדײלשענקעװַא ייז גנוטכַארַאפ טימ ןוא

 ,ןריולרַאֿפ ןצנאנניא ךיז ןּבָאה עידרַאווג-ּבייל רעד ןופ ןטַאדלָאס

 טימ ;ןפרָאװעג ןוא ןסיוטשעג ייז ןעמ טָאה ןטייז עֶלַא ןופ לייוו

 ןוא ּפעק יד רעּביא טקַאהעג ייז ןעמ טָאה םנקעטש ןוא סטעקיפ

 ןלעטש טנעקענ טשינ ךיז טָאה רענייק .ייז ףיוא רענייטש ןפרָאװעג

 ;ןשטנעמ רעטנזיוט ליפיוזַא ןופ ןרָאצ ןטעוועדליוועצ םעד ןגעקטנַא

 רעדקיּפעג ןוא ןטלַאװעג יד ןליטשנייא טנעקעגנ טשינ טָאה רענייק
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 ןוא רעגנוה ןעמעוו ,ןעיורפ עטרעטיּברַאפ ןוא עטציירעצ יד ןופ

 -עצ וצ טיירג ןעוועג ןענעז ייז זַא ,דקיוו ױזַא טכַאמעג ןּבָאה טיונ
 ,ןעמעלַא ןוא ץלא רעקיטש ףיוא ןסיירעצ ןוא סיפ יד טימ ןטערט
 .ןגעקטנַא רָאנ ךיז טקעטש סע רעוו

 ןגָארטעג טפול רעד ןיא ךיז ןּבָאה --- !ןיגינעק רעד וצ ---
 .ןעיורפ ןופ תולוק

 :טּפַאכעגרעטנוא ןּבָאה ערעדנַא ןוא

 !ןיגינעק רעד טיוט ַא ---

 ' !ןקַאהּפֶא ּפָאק םעד טענַאוטנַא ירַאמ ןלעוו רימ ---
 יד רעביא עקיּפ ַא ןופ ץיּפש ןפיוא ּפָאק ריא ןלעוו רימ ---

 !ןנָארט ןסָאג

 ,רעכעה ןוא רעקידלמוט ןרָאװעג לָאמַא סָאװ ןענעז תולוק יד
 -םוא סע ןוא ץלַאה םָאד ןדיינשטיורַא ריא ןלעוו רימ ---

 .ןגירשעג יורפ ןייא טָאה --- !ןסע

 -םיוא ןוא םירעדענ יד ןרעּביירטסױרַא ריא ןלעוו רימ ---
 .ןגירשעג ערעדנַא ןַא טָאה --- !עדרַאקָאק ַא ייז ןופ ןטכעלפ

 !ןּפעלשסיױרַא ריא רימ ןלעוו סעקשיק יד ---
 יד סָאװ ,סָאה םעד וצ ץענערג ןייק ןעוועג טשינ רָאג זיא םע

 ֿליוו ,טענַאוטנַא ירַאמ וצ ןזיװעגסױרַא טלָאמעד ןּבָאה ןעיורפ

 ןעו זא ,םעד ןיא טלפייוצעג טשינ רָאנ טָאה ייז ןופ ענייא ןייק

 ןיא ענַאל יד ןוא רעסעּב ןעוועג גינעק רעד טלָאװ ,יז טשינ
 .עכעלקערש אאזַא ןעוועג טשינ טלָאװ דנַאשק

 טימ תולוק עכעלטע טרעהרעד ךיז ןּבָאה --- !ןיהַא ,ןיהַא ---

 !רעמיצ סניגינעק רעד זיא טרָאד --- ,לָאמַא

 ,תולוק יד טרעהרעד טָאה עידרַאװג-ּבייל רעד ןופ טָאדלָאס ַא
 / -עגקעװַא טרָאד ךיז טָאה ןֹוא ריט רעד וצ ןפָאלעגוצ לענש רע זיא
 טָאה ןיילַא רענייא ,טנַאה רעד ןיא דרעווש דעזיולּב ַא טימ טלעטש

 ,געק עלעּביוטש ַא --- רעטרעדנוה ןגעק ןלעטש ךיז טוואורּפעג רע

 ןוא ןרעיומ םוא טפרַאװ ןוא ןקירּב טסיירעצ סָאװ ,םרוטש ַא

 ,ּפָא טשינ ךיז טלעטש

 ,רַאפרעד ןּבעל ןטימ טלָאצַאּב טשינ רעיש טָאה טַאדלָאס רעד
 טָאה מ ;טענַאוטנַא ירַאמ ראפ טלעטשעננייא ךיז טָאה רע סָאװ
 רעדילש א ןּבענעג םיא ןוא רימ רעד ןופ טּפעלשענקעװַא םיא
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 ןַא ,ייברעד ןטלַאהעג ןיוש סע טָאה ןטרָאד ןוא ,ּפערט יד ףיוא

 ךיז טָאה רע רעּבָא ,ּפָאק םעד !דיײנשּפָא רעסעמ ַא טימ םיא לָאז'מ

 טלגנַארעג ךיז טָאה רע ;ןעמעלַא טימ ןגָאלשעג רעקיניזנַאװ ַא יו

 ןסירעג ץלַא ךיז ןוא ּפָאק ןטימ ןוא טנעה יד טימ ,סיפ יד טימ

 רעּבָא םיא טָאה'מ .רעמיצ סניוינעק רעד ןופ ריט רעד וצ קירוצ

 ,סױרַא ןּבעל ןטימ םיוק זיא רע ןוא ,טזָאלעגנוצ טשינ רעמ ןיהא

 טָאה ףיוה ןיא עידרַאוט-ּכייל רעד ןופ טַאדלַאס רעדנַא ןַא

 גנעל רעצנַאג רעד רעּכיא רע טָאה ,טנָאנ זיא רַאפעג יד זַא ,זעזעג

 :לוק ןפיוא ןנירשעגסיוא רָאדירַָאק םנופ

 !ןינינעק יד טעװעטַאד ---

 לָאז'מ זַא ,טיילפיוה יד וצ גנונרָאװ ַא ןּבעגעג דע טָאה סָאד

 לייו ,ןריּפקעװַא ץעגרע ןיוש יז ןוא ןיגינעק יד ןקעוופיוא ךיילג

 טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה ןיילַא ןוא .רַאפעג ןיא זיא ןּבעל ריא

 עטַאװירּפ סטענַאוטנַא ירַאמ וצ טריפענ טָאה שָאוו ,ריט רעד ייּב

 .ןרעמיצ

 ,רעמיזעּב ןוא סנקעטש טימ ןנָאלשעג טַאדלָאפ םעד טָאה'מ

 טָאה'מ ,סרעסעמ ןוא סעקיּפ טימ ןפרָאװעג םיא ףיוא ךיז טָאה'מ

 -ענ ןוייא ןוא לָאטש ךָאד ןיא רע ןוא ,ןייצ יד טימ ןסיּבעג םיא

 טָאה ןוא רעגיט ַא יװ טלגנַארעג ךיז ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןענַאטש

 דרע רעד ףיוא ןלַאפעגנמוא זיא רע זיּב ןּבענעגרעטנוא טשינ ךיז

 .רעטלייּבעצ ַא ןוא רעמקיטולבעצ ַא

 ַא ןיא דרע רעד ףיוא ןנעלעג ןיוש זיא רע ןעוו ,ץַאד ןליפַא

 ךיז רע טָאה ,טעּפישזעג םיוק טָאה ןוא טולּכ ןנייא ןייז ןופ ךייט

 תוחוּכ עטצעל יד טימ ןעמעננָא ךיז טוואורּפעג ,ןפראוועג ץלַא ךאנ

 -ירּפ יד ןיא םריפ סָאוװ ,ריט רעד וצ ןזָאלוצ טשינ םענייק ןוא

 רָאג ןיוש טָאה רע רעֹּבָא ,טענַאוטנַא ירָאמ ןופ ןרעמיצ עטַאװ

 ,ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ךיז ןּבָאה ןַאד ןוא ,ןָאט טנעקעג טשינ

 ןיא ןיגינעק רעד ֹוצ ןסירעגניירַא ,ןעיורפ ייז ןופ עטסרעמ יד

 יד ריא ןלעוו ייז זַא ,ןעיירשעג ןוא ןטלַאװעג טימ רעמיצפַאלש

 ,ןסיײרסױרַא ץרַאה סָאד ריא ןלעוו ייז זַא ,ןרעּבײרטסיױרַא םירשדעג

 יז .ןענופענ טשינ טענַאוטנַא ירַאמ טרָאד ןיוש ןּבָאה ייז רעּבָא

 ,רעמיצ ןיא גינעק םוצ ןפָאלטנַא עטעקַאנ ּבלַאה ַא רעירפ ךָאנ זיא

 .טנעה יד ןיא רעדיילק יד קידנגַארט
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 זיא ןיגינעק יד זַא ,ןעזרעד ןּבָאה ןעיורפ עטציירעצ יד ןעוו

 םעּכ רַאפ ;טנערּבעצ רעמ ךָאנ ייז ןיא ןרָאצ רעד ךיז טָאה ,ָאטשינ

 ףיוא ,טעב םסָאד טקַאהעצ ןוא ןכארּבעצ רעקיטש ףיוא ייז ןּבָאה

 ַא טכַאמעג ייז ןּבָאה לבעמ ןצנַאנ םנופ ;ןפַאלשעג ןזיא יז ןכלעוו

 ףָאנרעד ןוא ,ץנַאנ טזָאלעג טשינ ייז ןּבָאה ךַאז ןייא ןייק ,לת

 ןופ ,ןרעדנַא ןיא רעמיצ ןייא ןופ ןפיול ןעמונעג ייז ןּבָאה

 .ןינינעק ענעפַאלטנַא יד ןכוז ,ןרעדנַא ןיא לקניוו ןייא

 -םכַאנ ַא ןיא ןיולב ןָאטעננָא ,ןינינעק ענעפָאלטטַא יד ןוא

 ןופ ןפרָאװעג ,רלָאוװ ןיא עלהיח ןקָארשעצ ַא יו ךיז טָאה דמעה

 םוצ ןפָאלעגניירַא זיא יז ןעוו .ץוש ןכוז ןרעדנַא ןיא רעמיצ ןייא

 רעד לייױו ,ןקָארשרעד רעמ ךָאנ ךיז יז טָאה ,רעמיצ ןיא גינעק
 ןגרָאמירפ םענעי ןיא ךיוא טָאה רע .ןעוועג טשינ טהָאד ןיא גינעק

 םיא וצ ןפָאלעג זיא יז יו טקנוּפ ןוא ,טיוט ןרַאפ טַאהעג ארומ

 ,ריא וצ ןפָאלעג רע זיא ,ץוש ןכוז

 -ַאוטנַא ירַאס ןזיא ,ָאטשינ ןיא גינעק רעד זַא ,קידנעעזרעד

 ךיז טָאה יז ;ןיהואוו קידנכיוו טשינ ןיילַא ,רעטייוו ןפָאלענ טענ

 ךיז טָאה יז ןעוו ןַאה טקנוּפ ןוא ,ןרָאדירָאק יד רעּביא טגָאיעג

 טשינ טעלָאטסיּפ א ןופ סָאש א טרעהרעד ךיז טָאה ,טגָאיעג יױזַא

 טימ ןוא טשלחעג טשינ רעיש יז טָאה .קערש רַאפ .ריא ןופ טייוו

 :ןעיירש ןעמונעג תולוק ענעמונַאב

 ןוא ךיס טעוװעטַאה ןוא תונמחר טָאה ,עניימ טניירפ ---

 !רעדניק עניימ

 שינעטלעהאב ַא ןענופעג ריא רַאפ ןּבָאה ןעמַאדפיוה רָאַּפ ַא

 טכַארּבענ ןיהַא ריא ןּבָאה ייז ןוא ,רעמיצפאלש ןיא גינעק םייּב

 .ןקָארשעצ קרַאטש ןעוועג ךיוא ןענעז עכלעוו ,רעדניק ייווצ יד

 רעמיצ סנינעק םנופ ןריט עטקַאהרַאפ יד רעטניה ןליפַא רעּבָא

 טנעקעג טשינ ךיז ןנרָאמירפ םענעי ןיא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה

 ףיוה ןיא ןרָאדירָאק ןוא ךעלעקניוו עלַא ןופ ?ייו ,רעכיז ןליפ

 עמערַא עטרעטיכברַאפ יד ןֹופ תולוק יד ןנַארטעג ןיוש ךיז ןּבָאה

 :ןעיורפ

 !ןיגינעק רעד טיוט ַא --

 !ּפָאק םעד ּפִא ריא טקַאה ---

 -רַאפ ןעוועג ןענעז עידרַאוונ-בייל רעד ןופ ןטאדלָאס יד
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 ןלעטש טשינ ךיז ייז ןענעק רעמ וַא ,ןעזעג ןֹּבָאה ייז ;טלפייווצ
 ןיא קיגיױועניא ןכַאמ ייז סָאװ ,ןדַאקירַאּב עלַא יד זוַא ,ןגעקטנַא
 ךלַאב ןרעוו --- סעפַאש ןוא ןלוטש ,ןשיט ןופ ןדַאקירַאּב --- ףיוה
 וצ רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא וצ טמוק קלָאפ סָאד ןוא ןפרָאוװשצ
 סע .ךיז ןטלַאהַאּב גינעק רעד ןוא ןיגינעק יד ואוו ,ןרעמיצ יד
 ,רָאלק ןעוועג עידראווג-ּבייל םגינעק םנופ ןטַאדלַָאס יד רַאֹֿפ ןיא
 ןלעװ ייז זַא ,טַאהעג ארומ ןּבָאה ייז ןוא ןריולרַאפ זיא ץלַא זַא
 .םיורא טשינ עקידעּבעל ןייק ףיוה ןופ ןיוש

 }דא י- :תולוק טרעהרעד ןסיורד ןופ ךיז וּבֲאֹה לָאמַא טימ
 !ןירַא זנוא טזָאל ---
 -עג עידרַאוג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןרידַאנערג יד ןּבָאה סָאד

 טשינ רעמ ןענעק ייז .קינייוועניא ןזָאלניײרַא ייז לָאז'מ ןַא ,ןגירש
 .סנטייוו רעד ןופ ןייטש

 טרעדנַא יו ןעזוצ טנעקעג טשינ ייז ןּבָאה ,רענלעז ריוא ןיילַא
 ןייטש וצ טשינ ןסָאלשַאּב ןּבָאה ייז ןוא ,רַאפעג ןיא ןענעז רענלעז
 .טנעמַאמ אזא ןיא סנטייוו רעד ןופ

 ,עקיצנייא יד זַא ,טסואוועג טָאה עידרַאווג-בי יִל סגינעק םעד
 רעד ןופ ןרידַאנערג יד ןענעז ,ןעװעטַאר טציא ייז ןענעק עכלעוו
 ןרעיוט ןוא ןריט עלַא טנפעעג ןעמ טָאה ,עידרַאװוג רעלַאנָאיצַאנ
 טָאה ןאד ןוא ,עידראוונ עלַאנָאיצַאנ יד טזָאלעגנירַא טָאה'מ ןוא
 ןטַאהלָאס יד :ענעצס עדנריר א רעייז טליּפשענּפָא ףיוה ןיא ךיז
 רעד ןופ ןרידַאנערג יד ןלַאפעג ןענעז עידרַאווג-בייל סגינעק םנוּפ
 לז טימ ךיז ןּבָאה ייז ,רעזלעה יד ףיֹוא עידרַאװוכ רעלַאנָאיצַאנ
 .טנייוועג ייז ןּבָאה ךיז קידנשוק ןוא ,טשוקעג

 -ראווג עלַאנַאיצַאנ יד טָאה ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקניירַא ריא טימ
 יד ןופ טירט ערעווש יד ןופ .למוט םעה טסַאמעג רעסערג ךָאנ עיר
 ןופ ןּפַאלק סָאד ןוא ,טרעטיצעג שזַא טנעוװ יד ןּבָאה ןרידַאנערג
 רעד ןעוו ןוא ,ןפרָאװעגּפױרַא דחּפ ַא טָאה ןדרעווש ןוא ןרָאּפש
 רעד ןופ ןרידַאנערג יד סָאװ ,רעדורעג םעד טרעהרעד טָאה גינעק
 ,טניימעג רע טָאה ,ףיוה ןיא טכַאמעג ןּבָאה עידראווג רעלַאנָאיצַאג
 ,טומ טימ ךיז קידנעמעננָא ןוא ,ןעמוקעג ןיוש זיא ףוס ןייז זא
 יד ןוא רע ואוו ,רעמיצ םעד ןופ ריט יד טנפטעג ןיילַא רע טָאה
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 א טימ ןנירשעגסיוא טָאה רע ןוא ,ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ןיגינעק

 :עמיטש רעקידרעטיצ

 ןיימ ןופ ןטַאדלַָאס יד טשינ טגַאלש ,ךייא טעּב ךיא ---

 | !עידרַאווג-ּבייל

 ןופ ןעמוקניירַא סָאד טשינ ןעוו זַא ,טסואוועג טשינ טָאה רע

 ףיוא עידרַאוג-ּבייל ןייז ןעמ טכָאװ ,עידרַאװג רעלַאנַאיצַאנ רעד

 ןריולרַאפ ךיוא רשפא ןַאד טֿפָאװ ןינינעק יד ןוא ןסירעצ רעקיטש

 | ,ןּבעל ריא

 -סױרַא ןּבעגעגנייא ךיז טָאה ןרידַאנערנ יד ןופ ףליח רעד טימ

 "עג יא ןַאד טשרע ןוא ,ןטוג טימ ץַאלַאּפ םנופ עסַאמ יד ןּביירטוצ

 ןּבָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןֹוא רעטנצכעז רעד םיאול ןוא ליטש ןרָאוװ

 טאה ץַאלַאּפ םנופ ןרעיוט יד ייּב רעּבָא ,רערעכיז טליפרעד ךיז

 "עג ךָאנ ןענעז טרָאד ,טליטשעגנייא טשינ ץלא ךָאנ ?מוט רעד ךיז

 "עג ךיז ןּבַאה'ס ןוא ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןענַאטש

 :תולוק טרעה

 !זירַאּפ ןייק ---

 !ןירַאּפ ןייק ןּביילקרעּביא ךיז זומ נינעק רעד ---

 טשינ רָאנ זיא'ס זַא ,ןטכוד טנעקעג וליפַא ךיז טָאה םינפל

 ןּביילקרעּביא ךיז טעװ ףיוה רעכעלנינעק רעד ןעוו ,קילנמוא אזַא

 טלקיװרַאפ ןעוועג זיא םעד ןיא רעּבָא ,זירַאּפ ןייק לַאסרעו ןֹופ

 םעטכָאנ ןסיוושג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,גנוריסַאּפ עשירָאטסיה א

 ןט-17 םניא ךָאנ ;עיטסַאניד רעשינָאּברוּב רעד ןופ גינעק ַא רַאפ

 -עגרָאפ זירַאּפ ןיא זיא ,ןט-14 םעד סיאול רעטנוא ,טרעדנוהרָאי

 -עצ ןַאד ךיז טָאה סע .גנוריגער רעד ןגעק דנַאטשפיוא ןַא ןעמוק

 ןוא ,תונּברק ךס ַא טסָאקעג טָאה סָאװ ,גירק-רענריּב ַא טרעקַאלּפ

 "רעה יד רַאפ קערש ןופ טָאטש יד ןעוועג זירַאּפ זיא ןָא ןַאד ןופ

 ףיֹוה רעכעלגינעק רעד ןוא עיטסַאניד רעשינָאּברוּב רעד ןופ רעש

 ,רעטט18 רעד סיאול .לָאסרעװ ןייק ןרָאוװעג טריפעגרעּבירַא זיא

 ןיא ןטלַאהעג טסעפ ךיז טָאה ,ןט:16 םעד סיאול ןופ עדייז רעד

 -סיוא ףרַאד'מ סָאװ ,טָאטש ַא זיא זירַאּפ זַא ,עיצידַארט רענעי

 ןעװ ,לָאמטּפֶא .ןיהַא ןעמוקעג ןטלעז רעייז זיא רע ןוא ןדיימ

 טפרַאדעג טָאה רע ןוא ץעגרע ןרָאפ וצ ןעמוקסיוא םיא טנעלפ'ס
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 ןליפַא ,טָאטש רעד םורַא ןרָאּפעג רעסעּב רע זיא ,זירַאּפ ןרָאפכרוד
 .געוו ןגיילנא טפרַאדעג טָאה'מ ןעוו

 ןיא ןײרַא זיא טרעדנוחרָאי ןט-17 םנופ דנַאטשּפױא רעגעי
 רעד םיאול ןוא ,דנַאטשּפױא-"דנַאדפ,, רעד סלַא עטכישעג רעד
 -ץק רעד ןזַא ,עיצידַארט רעד ןצ ןטלַאהעג ךיוא ךיז טָאה רעט0ס
 ןוא ,לַאסרעװ ןיא רָאנ ,זירַאּפ ןיא ןייז טשינ רָאט ףיוה רעכעלנינ
 זַא ,טרעהחעד טָאה רע ןעוו ןקָארשרעד ױזַא ךיז רע טָאה רַאּפרעד
 ןייק ןּביילקרעּביא ךיז לֵֶאְז רע זַא ,ןרעדָאפ ןסיורד ןיא ןסַאמ יד
 ,זירַאּפ

 ןצנַאג םעד טָאה רע .ןעמוקעגנָא טעיַאפַאל ןיא רעטעּפש
 ןיא זיא ןוא טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא .ןפָאלשרַאֿפ למוט
 ןיוש זיא ,הרעמ ןפיוא קידנטייר ןפיול ֹוצ ןעמוקעג שינעלייא
 ,ןָאמּפוא טנעקעג טשינ רָאנ טָאה רע זַא ,ַאזַא ןעוועג עגַאל יד
 -ַאֹּב ךיז ןוא ,טנעקעג טשינ ןיוש רע טָאה עסַאמ יד ןדילָארטנָאק
 -מוא ןעוועג ךיוא ןיוש זיא עידרַאווג רעלַאנַאיצַאנ רעד טימ ןצונ
 .טגלאפעג טשינ ייס יו ייס םיא טלָאװ רענייק לייוו ,ךעלגעמ

 ןייז סָאװ ,רטפרעד ןטעיַאּפַאל טקנַאדעג ןּבָאה ףיוה ןיא עלַא
 טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא ,רַאּפעג ןופ טעװעטַארעג ייז טָאה ןעמוק
 רע יו טרעהרעד טָאה יז ןעוו ןֹוא ,םורק םיא ףיוא טקוקעג טָאה
 הרירב רעדנַא ןייק ןּבָאה טשינ טציא טעװ רע זַא ,גינעק םעד טנָאז
 סָאד ?"יו ,זירַאּפ ןייק עסַאמ רעד ןופ ןריפ ןזָאל ןזומ ךיז ןוא
 דיז קידנדנעוו ןוא 4,זייּב ןעוועג יז זיא ,קלָאפ םנופ ןליוו רעד זיא
 :טנַאזעג יז טָאה ,ןעמַאדפיוה עריא ןוֿפ ענייא וצ

 וַצ ייז ךימ ןוא גינעק םעד ןעגניווצ וצ עקַאט ייז ןעניימ ---
 ןצנַאג ןרעּביא ןלעוו ייז ןעוו טייצ רעד ןיא זירַאּפ ןייק ןטיײלגַאב
 ןּבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאק יד ןופ ּפעק יד ןגָארט סעקיּפ ףיוא געוו
 !ךעלקערש ןייז ךָאד טעװ סָאד !?זטוא רַאפ טלעטמשעננייא ךיז

 :ןעיירש טרעהענפיוא טשינ טָאה ןסיורד ןיא עסַאמ יד ןוא
 !זירַאּפ ןייק ---

 !זירַאּפ ןייק ---

 םעד ןלעוו רימ זיּב ןענַאד ןופ ןײגקעװַא טשינ ןלעוו רימ ---
 !זירַאּפ ןייק ןעמענ טשינ גינעק

 ,רעטלשייווצרַאפ 8 ןעוועג זיא גינעק רעד ןוא
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 ךימ ןליוו ייז --- .טגערפעג רע טָאה -- ?ייז ןליוו סָאוװ ---
 ?ןיגינעק רעד טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא ?זירַאּפ ןייק ןעמענ ןייליַא
 ..?זירַאּפ ןייק ןעמענטימ ךיוא יז לָאז ךיא ,ןּביוקרעה רימ ייז ןלעוו

 יֹוזַא יו ןוא ןָאט לָאז רע סָאװ ,טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה רע
 טייהננעלרַאפ סיורג ןיא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,ןעלדנַאה לָאז רע
 :טנַאזעג טעיַאפַאל םיא טָאה ,הצע ןַא ךָאנ טעדנעוועג

 ,ןיא ,ןָאט טציא טנַאק ריא סָאװ ,עטסעּב סָאד ,רעה ןיימ ---
 ךיז טזיוו ןוא ןָאקלַאּב ןפיוא סױרַא טייג ,קלָאפ ןרַאפ ןזייוו ךיז
 | ,ייז רַאֿפ

 רעט316 רעד סיאול טָאה ןײלַא ןָאקלַאב ןפיוא ןייגסױרַא
 -ריווקרעמ ןוא ,ןטעיַאפַאל ןעמונעגטימ טָאה רע ןוא ,טַאהעג ארומ
 יד וו ןפרָאװעג רעירפ ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עּבלעז יד ,קיד
 ןעמעלַא ןוא ץלַא טיירג ןעוועג ןענעז ןוא ץַאלַאּפ ןפיוא סרעניט
 ןרָאװעג קילכנגיוא ןייא ןיא ןענעז ,רעקיטש ףיוא ןסיירעצ וצ
 ןט-16 םעד סיאול ןּבָאה ייז יו לענש ױזַא ןוא ,ערעדנַא ןצנַאגנוא
 | :ןעיירש ןּביוהעגנָא יז ןּבָאה ,ןָאקלַאּב ןפיוא ןעזרעד

 !גינעק רעד לָאז ןּבעל גנַאל ---
 פביימש רענעדירפוצ ַא םינּפ ןפיוא ךיז טָאה גינעק םייּב

 -רַאֿפ ?כיימש רענעדירפוצ רעד ןזיא דלַאּב רעּבָא .טיײרּפשרַאפ
 :ןעיירשעג ערעדנַא טרעהרעד ךיז ןּבָאה לָאמַאמימ לייוו ,ןדנואווש

 ! ןירַאּפ ןייק ---

 !ןירַאּפ ןייק ןּביילקרעּביא ךיז זומ גינעק רעד ---
 !ןָאקלַאּב ןפיוא ןעמוקסיורַא ןיגינעק יד לָאז ---
 | !ןקוקנֶא יז ןליוו רימ ---
 -לַאב ןפיוא ןיינוצסיורַא טַָאהעג ארומ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 :רךַאטש ץלַא ןרָאװעגנ לָאמַא סָאװ ןענעז תולוק יד ןעוו רעּבָא ,ןָאק
 סָאד ,עריא רעדניק ייווצ יד ןעמונעג יז טָאה ,רעקרַאטש ןוא רעק
 טואלעג ךיז ןוא טנעה עדייּב ייּב ,עלעגניי סָאד ןוא עלעדיימ
 טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה ןעמ ןעוו רעּבַא ,ןָאקלַאב ןפיוא ןייגסױרַא
 :ןעיירש ןּביוהעגנָא ןעמ

 !רעדניק ןייק ---

 !רעדניק ןֶא ןעמוקסיורַא יז לָאז ---
 רַאמעג יד ןוא רעטסנרע ןא רעייז ןעוועג זיא טנעמַאמ רעד
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 יֵנָא ךָאד ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא ,סיורג רעייז ןעוועגנ זיא

 טסורּב רעד ףיוא טנעה עדייב קידננײלרַאפ ןוא טומ טימ ןעמונענ

 רעד ןיא ּפָאק םעד קידנביוהפיוא ןוא ןָאקלַאּב ןפיוא סיױרַא יז זיא

 זסיורג םעד רַאפ עטרעווילנרַאֿפ ַא יו ןייטש ןּבילבענ יז זיא ךיוה

 ,ץַאלַאמ םעד טרעגַאלַאּב טָאה סָאװ ,םלוע

 "םיונוצ ףייטש ןּפיל יד ,סָאלּב ןעוועג ריא ייּב זיא םינּפ סָאד

 יז ליוו ,ךַאפנייא רעייז ןעוועג ןַאד יז זיא ןָאטעננָא .טסערּפעג

 ןוא ,שרעדנַא ןָאטוצנָא ךיז טַאהעג טשינ טייצ ןייק טושּפ טָאה

 ןּבָאה ייז ןֹוא ,קורדנייא ןַא סכַאמעגנ ןעיורפ יד ףיוא טָאה סָאד

 :טדערעג ךיז ןשיווצ

 !ענייש ַאזַא ךָאד זיא יז ,רָאנ טעז ---

 !רוניפ עקנַאלש אזַא ךָאד טָאה יז ,רָאנ טעז ---

 -נואווַאּב ןּבָאה ןעיורפ יד ןעוו ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא רעּבָא

 רעד ןופ ןַאמ ַא רענייא טָאה ,רֹוניפ ריא ןוא טייקנייש ריא טרעד

 ןעס ןעװ ןֹוא ,סקיּב ַא טימ ריא ףיוא טעװעליצעג ךיז סנטייוו

 .ןסָאשרעד יז רע טלָאװ ,ןטלַאהענּפָא ןעוועג טשינ םיא טלָאוװ

 ןַא טכַאמעגנ ךָאד רעּבָא טָאה ןָאקלַאּב ןפיוא ןעמוקסיורַא ריא

 ןענופעג ךיוא ךיז ןּבָאה עסַאמ רעסיורג רעד ןשיוװצ ןוא קורדנייא

 ייז זַא ,תולעּפתה ַאזַא ןיא ןיירַא םעד רעּביא ןענעז סָאװ ,עכלעזַא

 :ןעיירש ןּביוהעגנָא שזַא ןּבָאה

 !ןיגינעק יד לָאז ןּבעל גנַאל ---

 רעד ,טעיַאפַאל סָאװ ,קורדנייא ןַא טכַאמעג ךיוא טָאה סע

 -עג ןיגינעק רעד טָאה ,עידרַאוװט רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ רידנַאמַאק

 ריא רַאפ טגיונרַאפ ךיז ייּברעד ןוא טנַאה רעד ןיא שוק ַא ןּבעג
 :ןגירשעג ןיוש ןעמ טָאה ןַאד ןוא ,טטַאלַאג רעייז

 !טעיאפַאל לָאז ןּבעפ גנַאל ---

 :ןוא

 !ןינינעק יד לָאז ןּבעל גנַאֿפ ---

 ןענעז סאו ,עכלעזַא ןעוועג םלוע םענעי ןשיווצ ןענעז .סע

 ...םקעוו רעד ןיא ץלַא רַאפ ןעיירש וצ ןעוועג טיירנ

 ַא יו ןָאקלַאּב ןפיוא ןענַאטשעג זיא רעט-16 רעד סיאול ןוא

 ןפיוא ןָאטנָא ןסייהעג םיא טָאה טעיַאפַאל ןעוו ןוא .רענעריולרַאפ
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 -עג רע טָאה ,עיצולָאװער רעה ןופ עדחַאקָאק רעד טימ לטיה ַא ּפָאק
 ןופ ןטַאדלַאס יד ןעוו ןוא ,טקריוועג םלוע ןפיוא טָאה סָאד .טנלאֿפ
 -ָאיצַאנ רעד ןֹופ ןעלטיה יד ןָאטעגנָא ןּבָאה עידרַאווג- בייל סנינעק
 ןוא םיורג רָאג ןרָאװעג גנורעטסייגַאּב יד זיא ,עידראוונ רעלַאנ
 :ןגירשעג רעדיוו טָאה'מ

 !עידהַאוװט יד לָאז ןּבעל גנַאל ---

 !קלָאפ סָאד לאז ןוּבעל גנַאל ---

 !נינעק רעד לָאז ןּבעל גנַאל ---

 !ןיגינעק יד לָאז ןּבעל גנַאל ---

 ןיא םרומטש רעד זא ,ןטכוד טנעקעג וליפַא ךיז טָאה םינּפל
 יו רעמ טשינ עסַאט ןעוועג זיא סָאד רעּבָא .ם יטשעגנייא ןיוש
 --ַאמענ ןנער ןרעטנוא ןּבָאה עכלעוו ,ןעיורפ רעטנזיוט יד ,םינּפל
 -עדָאפ יד ןבענענפיוא טשינ ןּבָאה ,ֿלַאסרעװ ןייק זירַאּפ ןופ טריש
 ןגרָאזרַאפ ןוא זירַאּפ ןייק ןּביילקרעּביא ךיז לאז גינעק רעד זַא ,גנור
 טשינ ץלא ךיז ןּבָאה תולוק יד .טיֹורּב טימ ננורעקלעפַאב עמערָא יד
 :טליטשעגנייא

 !זידַאּפ ןייק ---

 !ןירַאּפ ןייק ---

 םָאוװ / ןסילשַאּבכ ֹוצ רעווש ןעוועג ןט-16 םעד סיאול זיא סע
 הצע ןייק ךיז טָאה סענַאוטנַא ירַאמ ךיוא ןוא ,ןָאט אד לָאז רע
 ,ןײטשרַאפ וצ ןּבעגעג ריא טָאה טעיַאפַאל ןעוו .ןּבעג טנעקעג טשינ
 :טגָאזעג וז טָאה ,ָאטשינ הרירּב רעדנַא ןייק זיא'ס זַא

 טכילֿפ ןיימ זיא'ס רעּבִא ,רָאפ רימ טייטש'ס סָאװ סייוו ךיא ---
 .רעדניס עניימ ןּבעל ןוא גינעק ןּבעל ןברַאטש ֹוצ

 טנזיוט ןעצ יד ןופ גנורעדָאפ יד ןּבעגכַאנ םזומעג טָאה'מ
 ןוא ,לַאסרעװ  ןייק טרישרַאמעג זירַאּפ ןופ ןּבָאה עכלשוו ,ןעיודרפ
 ,1/189 רָאי םנופ ,רעּבָאטקָא ןט-6 םעד ,גָאטייּב רעגייז ַא סנייא
 טזָאלרַאפ דניזעג-זיוה ןצנַאג ןייז טימ רעט-16 רעד סיאול טָאה
 ןוא ןרָאטסינימ יד ךיוא .ןיחַא ןרעקוצמוא טשינ ךיז רעמ ,לַאפרעו
 | .לַאסרעװ טזָאלרַאפ ןּבָאה טיילפיוה עלַא
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 עלעיצעּפס ַא ןּבילקענסיוא טָאה גנולמאזראפ עלַאנָאיצַאנ יד

 ןייק ןיגינעק יד ןוא גינעק םעד ןטיילגַאב לָאז סָאוװ ,עיצַאגעלעד

 ןופ לָאז גנולמַאזרַאפ יד זַא ,ןרָאוװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא/ס ,זירַאּפ

 ןַאד ןוא ,זירַאּפ ןיא ןעגנוציז עריא ןטלַאהּפָא רעטייוו ןוא ןָא טציא

 .זירַאּפ ןייק לַאסרעװ ןופ שרַאמ רעד ןּביוהעגנָא ךיז טָאה

 .ןעזעג טשינ שרַאמ ַאזַא לָאמנייק ךָאנ טלעוו יד טָאה ןַאד זיב
 -ידעּבעל עיכרַאנָאמ ַא טָאה קלאפ ַא ואוו ,היול א ןעוועג זיא סָאד

 .ןּבָארגַאב טייהרעק

 טּפעלשעג עטערַאק עכעלנינעק יד ךיז טָאה ?יופ ןוא ךעלעמַאּפ

 גנונעפָאה ןַא ,עטשימעצ ןוא עטלמוטעצ ;ןגעוו עקיטָאלּב יד רעּביא

 רעט-16 רעד סיאול ןיא ,ןגיוא יד ןיא קנופ ַא ןָא ןוא ןצרַאה ןיא

 -סיורַא טשינ ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ םיא ןּבעל ןוא ליטׁש ןסעזעג

 ףיוא טקוקעג ,ענעקָארשעצ ַא ,יז טָאה ,טרָאװ ןייא ןייק קידנדער

 ףיֹוא קידנטייר ןרָאפעג עטערַאק רעד ןּבעל זיא רעכלעוו ,ןטעיַאפַאל

 -נויוט ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז ןטניה ןוא סיוארָאפ .דרעפ ןסייוו ןייז

 עקינייא ;ןעיורפ ייז ןופ עטסרעמ יד ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעמ

 ףיוא קידנטייר --- ערעדנַא ןוא דרעפ ףיוא קידנטייר ןרָאפעג ןענעז

 עיסעצַארּפ רעד ןיא ןּבָאה רעמיזעּב ןוא סנקעטש ךיוא ;ןענָאנַאק

 ;ןעיורפ יד ןופ ''רעוועג ,, סָאד ןעוועג זיא סָאד .טלעפעגנסיוא טשינ

 ײנשעגּפָא רַאּפ ַא ןגָארטעג ןעמ טָאה סעקיּפ יד ןופ ןציּפש יד ףיוא

 טיורּב סנּבַאל ךיוא ןֹוא ,עידרַאוג-ּבייל םנינעק ןופ ּפעק ענעט

 "יא ;ןגארטעג סעקיּפ יד ןופ ןציּפש יד ףיוא ןעמ טָאה

 ךיז ןּבָאה סע  ;טכַאלענ ןּבָאה ערעדנַא ןוא ןעגנוזעג ןּבָאה עקינ

 סנינעק םוצ ןפָאלענוצ לָאמ עלַא ןענעז סָאוװ .,עכלעזַא ןענופעג ךיוא

 קידנחער ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ קזוח טכַאמעג ןּבָאה ןוא עטערַאק

 ןליפ ךיז לָאז יז זַא ,רענייטש ַאזַא ףיוא ןוא ןיירַא לָאנ רעד ןיא ריא

 רעד ןיא ךיז ןּבָאה ןטייז עֶלַא ןופ ןוא ,טקנערקעג ןוא טקידיילַאּב

 :תולוק ןגָארטעג טפול

 !רעקעּב םעד ןיוש ןריפ רימ ---

 !ּביוװ סרעקעּב םעד ךיוא ןריפ ריס --

 !ךיז טימ רימ ןריפ לרעקעּב עניילק סָאד ךיוא ---
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 -עק יד ,גינעק םעד זירַאּפ ןייק טריפ'מ זַא ,טניימעג טָאה סָאד
 רעד ,ייז ןוא ,ןָארט םנופ שרוי םעד ,לדנוז רעייז ךיוא ןוא ,ןיגינ
 -דַאפ ןעז ןיוש ןלעוו ,?רעקעּב עניילק סָאד ןוא ּבייװ ןייז ,רעקעּב
 | ..טיורּב טימ גנורעקלעּפַאּב עמירָא רעזירַאּפ יד ןגרָאז

 -םיוא סרעייז ןּבָאה עכלעוו ,ןעיורפ רעזירַאּפ יד ןופ דיירפ יד
 ןעגנַאגעג ןסיורד ןיא זיא'ס שטָאכ ןוא ,סיורג ןעוועג זיא ,טריפעגנ
 ןּבָאה רענעמ יד ךיוא .ןעגנורּפשעג ןוא טצנַאטעג ייז ןּבָאה ,ןגער ַא
 ןגעו עקיטָאלּב יד ףיוא קידנענַאּפש ןוא ,טיירפעג קרַאטש ךיז
 ןופ טפול רעד ןיא ןסָאשענ ,ךיז יֹוזַא טָאלג ,לָאמ עלַא ייז ןּבַאה
 טרעהחעה טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא ,ןטעלַאטסיּפ
 ןיא יז לייוו ,ףרָאוװ ַא ןּבעגעג ענעקארשרעד ַא ךיז יז טָאה ,סָאש ַא
 ..ךיא ףיוא ןעמ טסיש סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג

 יד רעביא טּפעלשעג ױזַא ךיז ןעמ טָאה דנַאנַאכָאנ העש סקעז
 טכַארּבעג ןיגינעק יד ןוא גינעק םעד טָאה ןעמ זיּב ,ןגעוו עקיטָאלּב
 יו ,ןסַאג יד רעּביא טריפענמורַא יז ןעמ טָאה טרָאד .זירַאּפ ןייק
 פעטָאה םניא טכַארּבעג ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא ,רעדנואוו זייּב ַא
 -מַאלּפ רעד ףיוא טצעזעגנפיורַא ייז ןעמ טָאה טרָאד ןוא ליוזעד
 .ערער א ןטלַאהעג טאה ,זירַאּפ ןופ רָאיעמ רעד ,יליַאּב ןוא ,עמרָאפ
 ןיא רעגייז ַא ןעצ םורַא טשרע ןוא טדערעג ןּבָאה ערעדנַא ךיוא
 סָאוו ,ץאלַאּפירעלויט ןטלַא םעד ןיא טכַארּבעג ייז ןעמ טָאה טנווא
 רעט-10 רעד סיאול ,רָאי טרעדנוה יוו רעמ טסוּפ ןענַאטשעג זיא
 דלַאב ךיז טָאה רע ןוא ףלָאװ ַא .יוװ קירעגנוה ןעוועג ןַאר ןיוש זיא
 טלָאוו סָאד יו טסנוּפ ,הליכַא רעד וצ טּפַאכעגוצ טיטעּפַא סיורג טימ
 ןעגנַאגעגמורַא זיא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ךַאז עטסקיטכיוו יד ןעוועג
 טנעקעג טשינ טרָא ןייק ץענרע ןיא ךיז טָאה ןוא ענעגָארטעצ א
 ןזָאלעגּפָא ןעוועג ץלַא זיא ץַאלַאּפ-ירעלויט םעד ןיא לייוו ;ןעניפעג
 .ןכַאמרַאפ טנעקעגנ טשינ ןריט יד וליפַא טָאה ןעמ ןוא

 סמענאוטנא ירַאמ טָאה -- !סואימ ױזַא ץלַא זיא ָאד ---

 םיא טָאה ןעמ ןעוו ,טנָאזעג ,ץנירּפניורק רעניילק רעד ,עלעטניי
 ,טריפעגניירַא ץַאלַאּפירעלויט ןיא

 --- .טרעפטנעעג רעטומ יד םיא טָאה --- ,טשינ ךיז גָאלק ---
 ןוא ,רעט-14 רעד סיאול טניואוועג טָאה ,ץַאלַאּפ םעד טָא ןיא ,ָאד
 ..ןלעפעג אקוד ץלַא ָאד זיא םיא
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 טָאה סע שטָאכ ,ןטעּב טיירנעגוצ ןעמ טָאה שינעלייא ןיא

 לַאסרעוװ ןופ קעװַא זיא ןעמ ןעוו לייוו ,טנַאװעגטעּב טלעפעגסיוא

 -יונ יד ןעמענוצטימ טאהעג טשינ טייצ ןייק ?מוט ןיא ןעמ טָאה

 טליפעג טענַאוטנַא ירַאמ ךיז טָאה םעד רעּביא ןוא ,ןכַאז עטסקיט
 -טנערַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןוא טייהננעלרַאפ רעסיורג ַא ןיא

 :ןעמַאד-ףיוה יד רַאפ ןרעפ

 -עד ךיז ּבָאה ךיא---,טגָאזעג יז טָאה --- ,ךָאד טפייוו ריא ---

 ...טכירעג טשינ ףיֹור

 ןעמוקרָאפ טעו סע זַא ,טכירעג טשינ יאדוַא ךיז טָאה יז ,ָאי

 טעוװ רעּבייװ טנזיוט ןעצ ןופ ײמרַא ןַא זַא ןוא שינערעקרעביא אזַא

 ךיוא ךייז טָאה יז ;זירַאּפ ןייק ?ַאסרעוװ ןופ ןּפעלש דלַאוװעגנ טימ יז

 "עג טשינ ךיז טָאה יז ;ןלַאפ טעוו ליטסַאּב יד זא ,טכירעג טשינ

 טשינ ךַאז ןייק ףיוא ךיז טָאה יז --- עיצולַאװער רעד ףיוא טכיר

 שּפיה ַא זיא ןייֵלַא יז זַא ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה יז ןוא טכירעג
 -ענסיוא טָאה קלאפ ןופ ןרָאצ רעד סָאװ ,םעד ןיא קידלוש ?סיּב

 ,םרוטש ַאזַא טימ ןכָארּב

 ץַאלַאּפירעלויט ןיא ךיז ןעמ טָאה ןטייקירעווש עסיורג טימ

 ךיז ןעמ טָאה ןנרָאפ ףיוא ןוא .טכַאנ עטשרע יד טעשטששעימַאּפ

 גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ ןדנעוו טפרַאדענ ירפ רעד ןיא

 ןעמ סָאוװ ,ןכַאז יד לַאסרעװ ןופ ןעננערב וצ שינעּביולרע ןַא ךָאנ

 .ףיוה ןרָאפ ןּבָאה ףרַאד

 טָאה גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ שינעּבױלרע ןַא ןֵא = |

 זיא ךיירקנַארפ ןופ םוטנינעק סָאד .ןָאט טנעקעג טשינ סָאד ןעמ

 ...גייטש ַא ןיא רָאנ ,ןָארט ןפיוא טשינ ןעוועג ןַאד ןיוש

 טימ ןיגינעק יד ןוא גינעק םעד טָאה ןעמ יו םעה ךָאנ גָאט א
 -וקענוצ ץַאלַאּפ-ירעלויט םוצ ןענעז ,זירַאּפ ןייק טכַארּבעג דלַאוװעג

 ןטכענ טשרע ןענעז עכלעוו ,עּבלעז יד עקַאט ,ןעיורפ ךס א ןעמ

 ןסיורג ַאזַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ײמרַא רעשרעּבייוװ רעד ןיא ןעוועג

 ןוא .ריא טימס ןדער ןוא ןיגינעק יד ןשז טלָאװעג ןּבָאה ייז .גיז

 ןקרַאטש רעייז ןייק טאהעג טשינ אקוד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ שטָאכ

 ןיא ןוא ןגָאזּפָא טנעקעג טשינ רעּבָא יז טָאה ,ייז טימ ןדער וצ קשה

 .ןטרָאג ןיא ייז וצ ןעמוקעגסיױרַא
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 ךיא ןּבָאה עכלעוו ,ןדנַאר עטיירּב טימ טוה ַא ןגָארטעג טָאה יז
 ,םינּפ סָאד טלעטשרַאפ

 ןעיורפ יד ןּבָאה --- !טוה םעד ןקורפיורַא ןיגינעק יד לָאז --
 ,טרעדַאפעג

 .ןנפָאֿפ טזומעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא
 .לכעליּפש ַא ןעוועג קלאפ םייּב זיא םוטנינעק עצנַאג סָאד
 -ַאּב-ירעלויט םוצ ןעמוקעג ןענעז סאו ,ןעיורפ יד ןופ ענייא

 -ענ ריא טָאה ןוא טענַאוטנַא ירַאמ וצ טנַאנ ןעגנַאגעגוצ זיא ,ץיַאל
 ;טגָאז

 טיל-ףיוה עלַא יד ביירטרַאפ ןוא קעװַא רעסעּב קיש וד --
 סילנמוא ןטסערנ םעד גינעק ןפיוא ןלעוו ייז לייוו ,ןענַאד ןופ
 | | .ןעגנערּב

 ןדער וצ ןענַאטשעגנָא טשינ רעכיז ןטענַאוטנַא ירַאמ זיא סע
 ,ןסָארדרַאפ סיוועג יז טָאה סע ;קלָאפ ןופ יורפ רעכַאפנייא רעד טימ
 טזומעג רעּבָא טָאה יז .ןכיילג ַא וצ יו ריא וצ טדער ענעי סָאװ
 ץענעי ןוא .טנָאזעג ריא טָאה יורפ עמערָא ענעי סָאװ ,ץֵלא ןרעהסיוא
 שימענ א ןעוועג זיא ןדער ריא ןיא ןוא טדערעג רעטייוו טָאה יורפ
 טָאה סָאװ ,טסייג ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ ןוא טעטיוויאַאנ ןופ
 ,ןסירעגניירַא טַָאהענ םוטעמוא ןיוש ךיז

 ןעוו ,קלָאפ סָאד ןּבָאה וצ ּביל ןענרעלסיוא ךיז טזומ וד ---
 רעד טגָאזעג יורפ עמערָא יד טָאה --- ,זנוא טימ ָאד ןיוש טזיּב וד
 .ןינינעק

 ןיּב ךיא ןעוו ,ןַאד ךיוא טָאהעג ביל קלאפ סָאד ּבָאה ךיא ---
 טרעפטנעעג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה --- ,לַאסרעוװ ןיא ןעוועג

 --- ,ענַארפ ַא טלעטשעג יורפ יד טָאה --- ,עשיז-סָאװרַאֿפ ---
 טלָאװעג ?יטסַאּב יד ןעמונעג טָאה'מ ןעוו גָאט םעד ןיא וטסָאה
 וטסָאה סָאװחַאפ ןוא  ?זירַאּפ ןרידרַאּבמָאּב וצ ןטַאדלאס ןקיש
 ?ץענערג רעד וצ ןפיולטנַא טלָאוװעג ןטכענ

 -וטנַא ירָאמ טָאה --- ?ןכַאז עֶלַא יד ןיא טסּבױלג ֹוד ךיוא ---
 .ייז ןיא טשינ ּביולג --- .טגערפעג טענַא

 -ןרית טימ ,רעטרעוו טימ ןעיירדסיוא ךיז טוואורּפעג טָאה יז
 ןענופעג ןיוש ךיז ןּבָאה ןעיורפ עוויאַאנ יד ןשיווצ ןֹוא ,םיצ
 ייז טָאה יז ןעװ ןוא ,טביולגעג עקַאט ריא ןּבָאה סָאװ ,עכלעזיא
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 טרעטסיינַאּב ןרָאוװעג רָאנ ייז ןענעז ,ןעמולב טקנעשענ ''קידעגנ ,

 סָאד טאהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,ןופרעד ןדירפוצ קעװַא ןענעז ןוא

 ...ןינינעק רעד טימ טנָאנ יױזַא ןייז וצ קילנ

 רעטשירע רעד --- רעווש ןוא גנַאל ןגיוצעג ךיז טָאה גָאט רעד
 טָאה עילימַאפ עכעלנינעק עצנַאנ יד ואוו ,ץַאלַאּפ-ירעלויט ןיא גָאט

 ' .ןעגנַאפעג יו טליפעג ךיז

 םענענייא ןרַאפ טַאהעג ארומ טָאה ףיוה ןיא רענייא רעדעי

 ַא ןגָארטרעד ץעגרע ןופ ךיז טָאה סע ןעוו ,לָאמ עֶלַא ןוא ,ןטָאש

 .ןקָארשרעד קרַאטשי עלַא ךיז ןּבָאה ,למוט

 רעצימיא .סָאש ַא טרעחחעד ץעגהע ןופ ךיז טָאה לָאמַא טימ

 ןופ ןסָאשעגסױא ,ץַאלַאירעלויט ןופ טייו טשינ ,סַאג ןיא טָאה

 ןוא ,ןקָארשרעד קרַאטש עלַא ךיז ןּבָאה ףיוה ןיא .טעלָאטסיּפ ַא

 ןטכענ ןופ זיא סָאװ ,עלעגניי וויאַאנ ַא ,ץנירּפניױרק רעניילק רעד

 ַאד סָאװ  ןצנַאגניא ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא טלמוטעצ ןעוושנ ןָא

 ןוא ןיגינעק רעד ֹוצ ןפָאלעגוצ רענעקָארשרעד ַא זיא ,רָאפ טמוק

 :ענַארפ ַא טלעטשעג רעגויטש ןשרעדניק ןייז ףיוא

 ?ןטכענ רעדיוו ןיוש זיא טטנייה ,ַאמַאמ ---

 ןצײרד לטיּפַאס

 ַאבאר'װ ;עיצולַאװעד:דטנַאק ןוא עיצולַאװעד

 יד זיא ,רעּבָאטקָא ןט-6 ןוא .ןט-8 םנופ ןשינעעשעג יד ךָאנ

 יו רעסערג ךָאט ןראוװעג ךיירקנַארפ ןופ גנורעדנַאוװסיוא עשיטילָאּפ
 סקעז יו רעמ ןענעז ןכָאוו ייווצ עּפַאנק ןופ ףיולרַאפ ןוא ;רעירפ

 -רעּביא ןּבָאה ייז ;ךיירקנַארפ ןופ ןפָאלטנַא ןטַארקָאטסירַא טטזיוט
 -ןאוו ןפָאלטנַא ןענעז ןוא ןצַאלַאּפ ערעייז ,ןגעמרַאפ רעייז טזאלעג
 רַאפ ןַאד ןיוש זיא סע לייוו ,ןגָארטענ רָאנ יז ןּבָאה ןגיוא יד ןיה

 רַאנ ,ןפעטשּפָא טשינ ךיז טעוװ עיצולָאװער יד זַא ,רָאלק ןעוועג ייז

200 



 ןשיווּפָא ןצנַאנניא טעװ יז זיּב ,רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ןייג םעוו

 .טפַאשרעה רעטלַא רעד ןופ ךעלטשער יד

 םעד ןיא ךיז ןּבָאה טענַאוטטַא ירַאמ ןוא רעטנצכעז רעד סיאול

 ןיא יו םעווקַאב ױזַא ןוא טונ ױזַא טליפעג טשינ ץַאלַאט-ירעלויט

 ןיא ףיוה ןיא רענידאב יד ןופ לָאצ יד וליפַא ,ףיוה רעלַאסרעװ םעד

 םעד ןּבָאה רעירפ סָאװ ,םעד טָאטשנָא ןוא ןרָאוװעג טרענעלקרַאפ

 סָאװ ,יר ןופ לָאצ יד ןוא ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע טקידַאּב גינעק

 -נוה יירד זיּב טכיירגרעד טָאה םיא רַאפ ןקאבעג ןוא טכָאקעג ןּבָאה

 -שע יז רעמ טשינ טאהעג ,ךעּבענ ,טציא רע טָאה ,ןָאזרעּפ טרעד

 ןעוענ טשינ םיא רַאֿפ זיא סָאד ןוא ,רענידַאּב קילדנעצ עכעל
 .גונעג

 ליפ יױזַא טאהעג טשינ ןיוש טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ךיוא

 ךיא יז יו יוזַא ןוא ,רעירפ יווװ רענידַאּב ליפ יױזַא ןוא ןעמַאדפיוה

 טָאה ,גנינעק רעד יו ךעלדניפּפמע רעמ ןוא וויטיסנעס רעמ ןעוועג

 יז ;םישזער םעיינ םנופ קורחה םעד טליפעג םיא ןופ רעקרַאטש יז

 -עק עקיטכעמ ַא זיא יז זַא ,ןטכַארט טנעקענ טשינ רעמ ןיוש טָאה

 ןאוו ,ץַאלַאּפירעלויט םעד ןיא זַא ,רָאלק ןעזעג טָאה יז לייוז ,ןיגינ

 -עג א יוו רעמ טשינ ןתמא רעד ןיא יז זיא ,ןיודק א ךָאנ טנַארט יז

 .ערעדנַא ןופ ןליוו םעד ןפרַאוװרעטנוא ךיז זומ עכלעוו ,ענעננוַאפ

 ,?עטשנַא םעד טכַאמעג טָאה יז סָאװ ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא

 ײעד ןיא יז יז טָאה ,זירַאּפ ןופ ננורעקלעפַאּב יד ביל טָאה יז ןַא

 ןיא ןוא רעזירַאּפ ןדעי ןיא טָאה יז ;טַאהעג טנייפ ךעלקערש ןתמא

 :טָאה סָאד ןוא ,עיכראנָאמ רעד ןופ אנוש ַא ןעזעג ןירעזירַאּפ רעדע

 יז ןעמוקענ זיא'מ ןעוו ןוא ,אנוש רעכעלנעזרעּפ ַא רעריא טניימענ

 ןרַאפ ?עיציפִא ןזייוו ךיז ןוא רעטַאעט ןיא ןייג לָאז יז זא ,ןטעּב

 .טנָאזענּפָא ךייז יז טָאה ,םלוע

 עקידרעירפ יד ןופ ץנַאלנ םעד ןריולרַאפ זירַאּפ טָאה ריא רַאפ

 ןוא סרעטַאעט עלַא רעּביא ןפיולמורַא טנעקענ טָאה יז ןעוו ,ןטייצ

 ןגעװ ןָאט טכארט ַא טשינ ןוא רעלעּבידַארַאקסַאמ ףיוא ןעילוה

 ,טנעקעג טשינ ןיוש יז טָאה טציא .ןעשענ ןעק ןגרָאמ סָאװ ,םעד

 -םיוא טשינ ךָאנ יז לָאז'מ זַא ,ןּבאה ארומ טפראדעג יז טָאה טציא

 טפרַאדעג ךיוא טָאה יז .רעטַאעט 8 ןיא ןזייוו ךיז טעוו יז ןעוו ,ןפייפ

 ןסעטרַאּפ טנעקעג טשינ טָאה יז ?ייו ,ןּבעל ריא רָאפ ןּבָאה ארומ
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 ַא טיס טעװעליצעג ריא ףיוא ךיז טָאה'מ ןעוו ,טנעמַאמ םענעי

 ןָאקלַאב ןפיוא סױרַא ףיוה רעלַאסרעװ םעד ןיא זיא יז ןעוו ,סקיּב
 .רעּבָאטקָא ןטסקעז ןופ גָאט םניא

 ,ענעננַאפעג ַא יו טליפעג ץַאלַאּפירעלויט םניא ךיז טָאה יז
 עריא וצ ווירּב ןּבירשעג טפָא רעייז יז טָאה טייצ רענעי ןיא ןוא
 ,רנַאלסיױא ןייק ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,טניירפ

 ץַאלַאּפרעלװװט םניא ךיז טָאה רעטנצכעז רעד סיאוק ךיוא

 -ענ טשינ רעמ ןיוש רע זיא דנַאי ףיוא ,רענעגנַאפעג .ַא יו ט?יפעג
 ,ןסָאשעג טשינ רעמ ןיוש רע טָאה ןעלגיופ ןוא ןשריה ןייק ,ןעגנַאג

 רעסיוא דרעפ ַא ףיוא קידנטייר ןרָאפעגסױרַא לָאמַא זיא רע ןעוו ןוא
 ןריציפא ערעדנַא טימ ןרָאּפעגכָאנ טעיַאפַאל םיא זיא ,טָאטש רעד

 טשינ גינעק םעד ןיא סָאד ןוא ,עידרַאוט רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ

 ןסייהעג ךָאד טָאה טשיַאּפַאל לייוו ,ןצרַאה םוצ קרַאטש רעייז ןעוועג

 ,עיצולָאװער רעד ןופ לַארענעג רעד

 'ןיא טשרעהעג טָאה סָאוו ,גנומיטש רענעניוצעגנָא רעד ןויא

 רעּצָא ,ןעגנורעוװשרַאפ ןוא סענירטניא טּבעוװעג ךיז ןּבָאה ,ףיוה

 ַא טָאהעג ןּבָאה סָאװ ,עכלעזא רָאנ ,רעירפ יו עכלעזַא טשינ ןיוש

 טָאה'מ .דנַאל ןיא ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװעה יד טימ תוכייש
 -ַאוטנַא ירַאמ ןעמס וצ טייקכעלגעמ ַא ןגעוו טדערעג טייהרעליטש
 טָאה'מ .ריא ןופ ןרעוו רוטּפ ןצנַאגניא ןפוא אזַא ףיוא ןוא טענ

 סיאול ןשיוװצ טג ַא וצ ןעגנערּב לָאז'מ זַא ,םעד ןנעוו טדערעג ךיוא

 ,טענַאוטנַא יראמ ןוא ןט-16 םעד

 ןוא רע זַא ,טגָאזעג ןפָא לָאמנייא ריא טָאה ןיילַא טעיַאפַאל

 שרעדנַא לייוו ,גינעק ןטימ ןטנ ךיז לָאז יז זַא ,ןליוו דניירפ ענייז

 .ןליטשנייא טשינ לָאמנייק דונַאל סָאד ךיז טעוו

 םיא יז טָאה -- ?טריפענכרוד סָאד ריא טלָאוװ יױזַא יו ןווא ---

 ,טנערפעג

 --- ,ןַאמ םוצ טייהיירטמוא ןיא ןקידלושַאּב ךייא ןלעוו רימ' ---

 םעד טָא ףיוא ןוא --- ,טרעפטנעשג טסיירד ריא טעיַאפַאק טָאה

 ...טג ַא ןּבעג ךייא ןעמ טעוו דנורג
 רעדיו ריא טימ טעיַאּפַאל טָאה טייהנגעלעג רעדנא ןַא ייּב |

 ,דנאל ןופ גנונדרַא רעד געוװ ןיא טייטש יז סָאװ םעד ןגעוו טהערעג

 טעוװ יז ביוא זַא ,טנַאזעג טסיירה ץנַאג רעדיוו ריא רע טָאה ןָאד ןוא
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 -קנַארפ ןופ ןגָארטּפָא ןצנַאגניא ךיז ןוא טג ַא ןעמענ וצ ןעמיטשנייא
 -עוו ,סנַאעלרַא ןופ ץנירּפ רעד זַא ,וצרעד ןעמוק רשּפא טעװ ,ךייר
 רעד ןרעוו ןוא טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ לָאז ,טנייפ ױזַא טָאה יז ןעמ
 ...ךיירטנַארפ ןופ גינעק

 .טנַאזעג ריא רע טָאה --- ,ןַאלּפ ַאזַא ָאד זיא םֹׂע ---
 טָאה יז ןוא ,ןופרעד טקנערקענ קרַאטש טליפענ ךיז טָאה יז

 :ךָאטש ַא טימ טרעפטנעעג ןטעיַאפַאל

 ַא ןייז אקוד ןָארט ַא ןנעוו טמיורט סָאװ ,רענייא ןעד זומ ="
 ?עילימַאפ רעכעלנינעק א ןופ ץנירּפ

 זַא ,שינערעהוצנא ןַא ןּבעג וצ םיא ןעוועג ןפיוא יז זיא טימרעד
 -רַאֿפ וצ קנַאדעג ןטימ םורַא ךיז טגָארט ןײלַא רע זַא ,דשוח זיא יז
 ...ןָארט ןפיוא ןצעזפיורא עקַאט רשפא ךיז ןוא טכַאמ יד ןּפַאכ

 טשינ זיא דשח ריא זַא ,ןּביולנ וצ דנורג ַא ןַארַאפ זיא'ס ןוא
 ןנעו טמיורטעג ךעלקריוו טָאה טעיאּפַאל ;רעטסיזמוא ןייק ץעוועג
 ...ןָארט א ןגעוו עקַאט רשפא ןוא טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ

 ןרעו וצ טייקכעלנעזרעּפ גונעג ןעוועג טשינ רעּבָא זיא רע
 -ָאוער רעד ךָאנ טּפעלשענכָאנ ךיז טָאה רע ;רעריפ רעסיורג רעד
 רע ןוא םיוארָאפ ןעגנַאנעג טשינ לָאמנייק ןיא רע רעּבָא ,עיצול
 םענעגיא ןייז טיול גנוטכיר ןייק ןיא ןעוועריק טנעקעג טשינ יז טָאה
 | .ןליוו

 טקירדעגסיוא ךיז םיא ןנעו רעטעּפש טָאה --- ,טעיַאּפַאל ,

 ,שטנעמ רעסיורג ַא ןרעוו וצ ידּכ זַא ,טניימעג טאה --- ,ןָאשלַאּפַאג

 םעד וצ זַא ,ןסענרַאפ טָאה רע ;ןחָאּפש זיױלּב ןּבָאה וצ גונעג זיא

 ... ךיוא ּפָאק ןטוג א ןּבָאה ןעמ ףרַאד
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 ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןטנַארגימע עשיטילָאּפ יד טימ
 ןענאטשעג טייצ עצנַאג יד טענַאוטנַא ירַאמ זיא ,עיצולָאוװער רעד

 -נָאּפסערָאק יד טריפעג ןּבָאה ןטנענַא עמייהענ ;גנודניּברַאפ ןיא |
 רעש-16 רעד סיאול ןוא ,ריא וצ ייז ןופ ןוא ייז וצ ריא ןופ ץנעד
 רע סָאװ ןוא ?יוו רע סָאװ ,טסואוועג טשינ לָאמנייק טָאה רעכלעוו

 ןוא ,סיפ יד רַאפ טרעטנָאלּפעג טָאלג םעד ןיא ךיז טָאה ,ןָאט ףרַאד

 ,?עטשנָא םער טכַאמענ םינּפל טָאה רע סָאװ ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא
 יִד סָאװ ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװערדטנַאק רעה ןגעק זיא רע זַא
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 טפָא רע טָאה ,דנַאלסיױא ןיא ןֵא ןריפ ןטַארקַאטסירַא ענעפַאלטנַא

 רָאנ ייז טָאה רע ןוא ףיורעד גנומיטשוצ ןייז ןּבעגעג טייחרעליטש

 -טנַא וצ ןּבעגעגנייא ייז ךיז טָאה'ס סָאוװ ,טימרעד ןעוועג אנקמ
 .ןפיול

 ןילַא רעכיז רע טלָאװ ,טזָאלעגּפָא רָאנ םיא טלָאװ'מ ןעוו
 עצנַאג יד ןעוועג ?חֹומ רָאנ רשפא טלָאװװ ןוא ןפָאלטנַא ךיוא

 רע יּבַא ,רעדנַא ןַא טימ ץלַא ןוא ןיורק יד ,ןָארט םעד --- הכולמ
 רעּבָא טענַאוטנַא ירַאמ ,קַאמשעג ןסע ןוא קיאור ןּבעל ןענעק לָאז
 ,ךַאװ רעד ףיוא ןעוועג זיא יז ;םעד וצ ןגיױצַאּב שרעדנַא ךיז טָאה
 רעדָא ןייז טנעקעג טָאה יז --- ןיורק יד ,ןָארט םעד טיהעג טָאה יז
 ...ןייז וצ ןרעהפיוא ןצנַאגניא רעדָא ,ןיגינעק ַא

 ךָאנ טימ ןּביוהעגנָא ךיירקנַארפ ןיא ךיז טָאה 1790 רָאי סָאד

 -עפרעד עֶַא ןיא ןוא טעטש עלַא ןיא .רעירפ יו ןטנוּב ערעסערג

 -ןא יווװ רעקרַאטש ןוא ,ןצַאלַאּפ ןוא סעקטנָאיַאמ ןדנוצעג ןעמ טָאה

 יד ןיא ןטַאדלַאס יד .ײמרַא רעד ןיא ןעוועג ןטנוּב יד ןענעז םוטעמ

 ;ןילּפיצסיד יד ןפרָאוװענרעטנורַא ןצנאגניא ךיז ןיופ ןּבָאה ןטנעמינער

 -רַאפ סעמרוט יד ןזא ייז ןּבָאה ייז ,ןריציפא יד ןגָאלשעג ןּבָאה ייז

 -טַאזרַאפ עלַאנַאוצַאנ יד ;טענרהרעד ייז ןּבָאה ךס ַא ןוא טרַאּפש

 םעד ןיא ןטנוּב ןנעוו ןעגנודקעמ טימ ןפרָאוורַאפ ןעוועג זיא גנול

 ןָאטעג טָאה יז סָאוװ עקיצנייא סָאד ןֹוא ,טנעמינער םענעי ןיא ןוא

 זיא סָאד סָאוװרַאפ ,ןרעיודַאּב ןקירדסיוא -- ןעוועגנ זיא םעד ןיא

 טליפשעג טשינ ךָאנ ןַאד טָאה רעכלעוו ,רעיּפסעּבָאר ןוא ,ןעשענ

 -ענ םעד ןגעוו טָאה ,עיצולַאוװער רעד ןיא עלָאר עסיורנ רָאנ ןייק

 טָאה רע ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ףיוא עדער ַא ןטלַאה

 ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,טקַאפ רעד זיא םעד ןיא קידקוש זַא ,ןגירשעג

 -סיוא ןענעז עכלעוו ,ןריציפא עטלַא יד ןּביילּב טזאלעג ײמרַא רעד

 | .עיצולַאװער רעד ןופ רעננעק ענעכָארּפשענ

 -ךַא רעד ןיא ןקישניירַא --- ,ןגירשעג רע טָאה --- ,ףרַאד'מ,
 ןּבָאה ןענעק לָאז עיצולָאוװער יד ןעמעוו וצ ,ןריציפא עכלעזַא יימ
 | "'!יורטוצ

 ףדַאד'מ ןַא ,גנוניימ יד טקירדעגסיוא טָאה ָאּבַארימ ךיוא =
 -ַאנרָאער ײמרַא עצנַאנ יד ףרַאד'מ זַא ןוא ןריציפא ערעדנַא ןּבָאה

 | | | .ןריזינ
2714 



 -נייא םענעגנָא יֹוזַא ןעוועג טשינ רעכיז ןָאּבַארימ זיא'ס ןוא
 רָאטאטסיד ןקיטפנוקוצ םעד טָאה רע ;ןרעיּפסעּבָאה טימ ןעמיטשוצ
 -רַאפ טנעקעג טשינ טָאה רע ;טַאהעג ביל טשינ עיצולָאװער רעד ןופ
 טריסערעטניא קרַאטש רעּבָא ךיז טָאה רע ;לוק קישטיווק ןייז ןגָארט
 ןוא ןרעיּפסעּבָאר ףיוא ןזיוועגנָא רע טָאה לָאמנייא ןוא ,םיא טימ
 :טגָאזעג טָאה

 טייוו עיצולאווער רעד ןיא טעוװ ,ןַאמרעגנוי רעד טא ,רע ---

 ןדעי ןיא ךעלקריוװ טּביולג רע ?ייוו ,סיורג ןסקַאוװסיוא ןוא קעװַא

 י ,.סױרַא טדער רע סָאװ ,טרָאװ

 ןוא ײמרַא רעד ןיא ןטנוּב יד ןדאוועג ןענעז סע רעטסנרע סָאוװ

 -ןיט םניא ןרָאוװעג ןעמ זיא רעקיאורמוא ץלַא ,דנַאק ןצנַאנ ןחעּביא

 סיאול טָאה ,1790 רָאי םנופ ,רַאורּבעפ ןטז4 םעד ןוא ,ץַאלַאּפ-ירעל

 רעלַאנָאיצַאנ רעה ןופ טנעריזערּפ םעד ןסיוו טזָאלעג רעט-16 רעד

 ,ןטַאטוּפעד ידי רַאפ עדער ַא ןטלַאה ןעמוק ל?יוװ רע זַא ,גנולמַאזרַאפ

 רעד  סיאול ןיא גונולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ ןעמוקעג
 סָאוװ ,עדער רעד ןיא ןוא ,עּפמָאּפ רעכעלגינעק ןָא לָאמ סָאד רעמ0

 רעד ןיא ןטנוּב יד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ,ןטלַאהעג טָאה רע

 ץלא ןָאט וצ טיירג זיא רע זַא ,טנַאזעג רע טָאה ייּברעה ןוא יײמרַא

 -יז טפרַאוו רע זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא ךעלנעמ רָאנ זיא'ס סָאװ
 קלָאפ ןופ ליואוו ןרַאפ ןטעברַא ןוא עיצוטיטסנַאק רעיינ רעד רעטנוא

 ,קסלָאפ םנופ רעטערטרַאפ יד טימ ןעמַאזוצ

 :טנאזעג טָאה ןוא רעטייוו ךָאנ ןעגנַאנעג זיא רע

 -ד טקנוּפ ךיוא טָאה עכלעוו ,ןיגינעק רעד טימ ןעמאזוצ ,

 ןייז ךיוא ןוא ץרַאה סנוז ןיימ ןטיירגוצ ךיא לעוװ ,גנוניימ עּבלעז

 ןדנעטשמוא יד סָאוו ,ןעגנוגנידַאּב עיינ יד ןייטשרַאפ לָאז רע ,חומ

 ,""טכַאהּבענ ןּבָאה

 יַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד וצ טרילעּפַא רע טָאה ףוס םוצ ןווא
 ,יֹוזַא .קלָאפ ןפיוא ןקריוװ ןעז ןלָאז ייז זַא ,גנולמאזרַאפ רעלַאנַאוצ

 .ןטנוּב ןייק ןעמוקרָאפ טשינ רעמ ןלָאז'ס זַא

 ןעוועג טשינ זיא ,ןטלַאהעג טָאה גינעק רעד סָאװ ,עדער יד

 ןוא ,רעקענ רעטסינימ רעד יז טָאה םיא רַאפ ןּבירשעגנָא ;ענייז

 ןכַאמ לָאז עדער יד זַא ,יױזַא ןטקנוּפ עלַא טעּברַאעגסיױא טָאה רענעי
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 רַאֿפ ןּבַאה ןטָאמוּפעד יד ןוא עטלמאזרַאפ יד ףיוא קורדנייא ןַא
 גנורעטסיינַאּב רעייז טקירדענסיוא םיא

 טָאה רעטז16 רעד סיאול ןעוו :ןעוועג יױזַא סָאד זיא לָאמ עלַא
 -םיֹוא םיא ןעמ טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ ןָא ץעגרע ןזיוועג רָאנ ךיז
 .םערָאװ ןעמונעג

 .טיורטעג ךָאנ ןעמ טאה םיא

 .םביולנעג ךָאנ ןַאד ןעמ טָאה םיא

 טעמּכ ויא'ס ןוא ,טּביולגעג טשינ ןעמ טָאה רעּבַא ןיגינעק רעד
 -מַאזרַאפ טשינ ךיז ןלָאז ףיוח םורַא זַא ,גָאט ןייא ןייק קעװַא טשינ
 -עג ןוא ןפורסיוא טימ ןקידיילַאּב טשינ יז ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןעק
 גנַאלק ַא ןטיײרּפשרַאפ ךיז לָאז'ס זַא ,גונעג ןעוועג זיא סע .ןעיירש
 רעד ןגעק טירש א סלַא ןרעוו טשטייטעגסיוא ןעק סָאוו ,סעּפע ןגועוי
 -:ַא ירַאמ םעד ןיא טקידלושַאּב ךיילנ טָאה'מ ןוא ,עיצולַאוװער
 ,טענַאוט

 זיא יז --- .טנַאזענ ןעמ טָאה -- !סיאעפ ץלַא ףיוא זיא יז ---
 ךיז טרעמיק יז ןוא ,עשיכיירטסע ןַא רָאנ ,עשיזיוצנַארפ ןייק טשינ
 | .קלָאפ ןשיזיוצנַארפ ןרַאפ קינייװ

 ַא רענייא זַא ,גנַאלק ַא טזירּפשרַאפ ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא
 טיירג ארווַאפ ןעמָאנ ןטימ טַארקָאטסירַא רעשיזיוצנַארפ רעסיוועג
 וצ זיא ןַאֿפּפ רעד זא ,גנורעוושרַאפ ערענָאיצולַאװעררטנָאק ַא וצ

 -רַאפ עלאנַאיצַאנ יד ןביירטעצ ,ןיליאּב ןוא ןטעיַאפַאל ןענענרהרעד

 יד ןקירדרעטנוא לָאז סָאװ ,ײמרַא עשּפיה ַא ןטיירנוצ ןוא גנולמַאז

 .עיצולַאװער עצנַאג

 ַא טַאהעג טָאה טענַאוטנַא יראמ זַא ,ןעוועג דשיוח ןעמ טָאהו

 יצ ,ןלעטשטסעפ טנעקעג טשינ טָאה'מ שטָאכ ,םעד ןיא ךיוא טנַאה

 טריטסערא ךיילג ןעמ טָאה ןַארווַאפ .ןיינ יצ יױזַא עקַאט זיא סָאד

 טָאה'מ ןעוו גָאט םעד ןיא ןוא ,טיוט םוצ טּפשמרַאפ םיא טָאה'מ ןוא

 יו ןעז ןעמוקענ ןשטנעמ עסַאמ א ןענעז ,ןעננַאהענפיוא םיא

 טָאה'מ רעהייא ,ץלאטש ןטלַאהעגנ ךיז טָאה ַארווַאפ ;םיא טננעה'מ

 :טנָאזעג רע טָאה ,זלַאה ןפיוא עילטעּפ יד ןָאטעגנָא םיא

 טלייטרוארַאפ ךימ ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד רעיודַאב ךיא ---

 | ' ,ןסיוועג םעגעגייא רעייז ןקעק
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 ןוא ןוילּת םוצ םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה םעדכָאנ
 :טנאזעג טָאה

 ...םכילפ ןייד ֹוט ,טניירפ ןיימ ,טציא ---
 ןדירפוצ טשינ רעייז ןעוועג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ זיא הוה ןיא

 רעד טשינ רעּבָא .ןעננַאהעגפיוא ןַארוװַאֿפ טָאה'מ סאו ,ןופרע'ד
 .ןשימנירַא טנעקעג םעד ןיא ךיז ןּבָאה ןיגינעק יד טשינ ןוא גינעק
 ייז ןוא םיא רַאפ ןלעטשוצנייא ךיז טַאהעג ארומ טושּפ ןּבָאה יז
 ,עילימַאפ ןייז וצ עיטַאּפמיס ןייק ןזיײװסױרַא טלאוועג טשינ ןּבָאװה
 ,רַאפעג ןיא ןלעטש ןיילַא ךיז ןסייהעג טלָאוו ,סָאד פיו

 נעט ייווצ ,ףיוה ןופ רעצימיא טָאה סיעכחל וצ הףיוא יו ןוא
 יד ןיהַא טכַארבעג ,ןעגנַאהעגפיוא ןַארווַאפ טָאה'מ יוװ ,םעדכָאנ
 ,טענַאוטנַא ירַאמ רַאפ טלעטשעגרָאפ יז ןוא ןוז ןייז ןוא הנמלַא
 טסעג ךס א ןעוועג ץַאלַאּפירעלויט םניא ןענעז סע ןעוו ,ןַאד טקנוּפ
 ןיא'ס יוו ,ךעלטנפע נאטימ ןסעגעג טָאה ?רָאּפ עכעלגינעק סָאד ןוא
 .ףיֹוה ןיא טהיפעגנייא ןעוועג ץלַא ךָאנ

 ןירַאּפ ץנַאנ רעביא טסואוועג םעד ןגעוװו ןיוש ןעמ טָאה דלַאּב
 -נַא ירַאמ זַא ,זיװַאּב ַא ןנעוו יו טדערעג םעד ןנעוו טָאה ןעמ ןוא
 ַארווַאפ סאוו ,ננורעוושראפ רעד ןיא טנַאה ַא טַאהעג טָאה טענַאוט
 ,עיצולאווער רעד ןנעק טעװענַאלּפעע טָאה

 סָאװ ,ןופרעד טרעגרעעג קרַאטש ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ
 ,ןוז ןוא הנמלַא סָארוװַאפ טקעטשעגרַאפ ךעלטנפע ריא רַאֿפ טָאה'מ
 ןענעז טסעג עטשטניוושגהטשינ ייווצ יד ןעוו ,ןסע ןכָאנ ךיילג ןוא
 ןפָאלעגניירַא עטלמוטעצ ַא יז זיא ,ןעוועג טשינ ףיוה ןיא רעמ ןיוש
 עלַא ןיא קיטכיזרָאפ ךיז קידנקוקמורַא ןוא ,ןַאּפמַאק םַאדַאמ רעד וצ
 :טנערטעג יז טָאה ,ןטייז

 ?ןיילַא טזיּב וד ---

 ןוא ןיילַא זיא יז זַא ,טרעפטנעעג ריא טָאה עמַאד-ףיוה יד ןעוו
 ןביוהעגנָא ןיגינעק יד טָאה ,רעטנוא טשינ ָאד ךיז טרעה רענייק זַא

 .ייּברעד קרַאטש רעייז ךיז קידנרעגהע ,ןדעיו

 ךימ זַא ,רערָאלק ןוא רערָאלס ץלַא רימ רַאפ טרעוו סע ---
 !ןייגרעטנוא ןזומ רימ זַא ;ןלַאפ ןזומ

 -ַאוטנַא ירַאמ ןופ ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד טָאה רעטרעוו עכלעזא
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 -נואווחַאפ טקוקעגנָא יז טָאה יז ;טרעהעג טשינ לָאמנייק רעירפ םענ

 :טדערעג רעטייוו טָאה ןיגינעק יד ןוא ,טרעד

 רעד ןיא םורָאװ .ןייגרעטנוא ןזומ רימ ,ןלַאפ ןזומ רימ ,ָאי ---
 ןענעכייצ ,זנוא ןריקַאטַא שכלעוו ,ןשטנעמ יד ןעוו ,טייצ רעבלעז
 ןענעז ,ןטייקיאעפ ןוא ןטנַאלַאט עכעקנייוועגרעפיוא טימ סיוא ךיז

 םעד טשינ ןּבָאה סָאװ עכלעזַא ,זנוא ןוצישַאּב עכלעוו ,ןשטנעמ יד

 ןענופעג רימ עגַאל ַא רַאפ סאו ןיא םעד ןגעוװ ףירגַאּב ןטפעדנימ

 .ךיז

 טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד
 -רעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא טָאה עיצולאוװער יד זַא ,ןּבעגעגוצ טָאה

 עכעלנייווענרעסיוא טימ סיוא ךיז ןענעכייצ עכלעוו ,ןשטנעמ רנורג

 ,ןטייקיאעפ ןוא ןטנַאלַאט

 :טדערעג רעטייוו טָאה יז ןוא

 -ייב זַא ,ענַאק ַאזַא ןיא טלעטשעגנקעוַא רעטציא ךימ ןּבָאה ייז ---

 -עג טציא טלָאוװ ךיא ןעוו ,רימ ףיוא סעּכ ןיא ןייז ןלעוו םידדצ עד

 ןופ ןוז םעד ןעמונעג ךיא טלָאוװ ,ליוו ךיא יוװ יױזַא ןכַאז ןָאט טנעק

 ןוא ,זנוא רַאפ ןּבעגעעקעװַא ןּבעל ןייז טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ םעד

 ןוא רימ ןשייווצ ,ןָאנביױא שיט םייּב טצעזענקעוַא םיא טלָאװ ךיא

 ,םינוילּת יד ךיז ןעניפעג ןטייז עלַא ןופ ןעוו רעּבָא ;גינעק םעד

 ףיוא ןקוק וליפַא ךיא ּבָאה ,רעטָאפ זייז טכארבעטמוא ןּבָאה עכלעוו

 ףיֹוא זייּב ןייז ''ןטסילַאיַאר , יד ןלעוו טציא ןוא .טַאהעגנ ארומ םיא

 םעד טימ טריסערעטניא טשינ ךיז ּבָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד רימ

 -ָאוועה יד ןוא ,םותי ַא ןּבילּבעג זיא סָאוװ ,עלענניי ןכעלקילגמוא

 ּבָאה ךיא סָאװרַאפ רימ ףיוא טכַאדּבענפיױא ןייז ןלעוו ןרענַאיצול
 -רַאפ זיא רעכלעוו ,םענייא ןופ דניק סָאד ןוא ּבייוו יד ןעמונענפיוא

 -רַאפ רערענַאיצולַאװװער-רטנָאק ַא רַאפ טיוט םוצ ןרָאוועג טּפשמ

 .ננורעווש

 ןוא דנַאלסיױוא - ןייק ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןטַארקָאטסירַא יד

 ;טורעג טשינ ןּבָאה ,ךיירקנַארפ ןיא ןּבילּבעג ןענעז סָאװו יד ךיוא

 -סױרַא ױזַא יו ,רענעלּפ ןטעּברַאסױא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה ייז
 ףיֹוא ןעננערּב יז ןוא זירַאּפ ןופ עילימַאפ עכעלנינעק יד ןריפוצ

 ;עיײמרַא עשידטעלסיוא ןופ ףליה רעד טימ לָאז'מ ואוו ,ץַאלּמ ַאזַא
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 .ןקירדרעטנוא ןוא טָאטשטּפיוה רעשיזיוצנַארפ רעד ףיוא ןרישרַאמ
 .עיצולָאװער יד

 ןרַאומעמ עריא ןיא ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד םעד ןגעוו ט?ייצרעד
 ;לַאפ ַאזַא

 ייּב ןיילַא ענייא ןסעזעג טנווא ןיא טעּפש לָאמנייא זיא יז ןןעוו
 ןעמוקעגניירַא ריא וצ זיא ,ץַאלַאּפירעלויט םניא רעמיצ ןיא ךיז

 יד סָאװ ,ןַאלּפ ַא ןגעוו טלייצרעד ריא טָאה ןוא לַאדיסניא ףַאדנ רעד

 ןריפוצקעוַא  ױזַא יו ,טעּבראענסיוא ןיוש ןּבָאה ןטַארקַאטסירַא

 ,זירַאּפ ןופ עילימַאפ עכעקנינעק יד טייחדעליטש
 ירַאמ ןליפַא זַא ,ַאזַא ןעוועג ענַאל יד ןיוש ןיא טייצ רענעי ןיא

 ןפױלטנַא ןוא ץלַא ןלעטשוצנייא םסיירג ןעוועג ןיוש זיא טענַאוטנַא

 -עג טשינ טָאלגנ טָאה רעטז16 רע סיאול ןוא ,רָאנ ןעק'מ ןיהואוז

 טאהעג ארומ טָאה רע ;ןיינ יצ ,ןפױלטנַא ןלעוו לָאז רע יצ ,טסואוו

 עבלעוו ,ןטַארקָאטסירַא יד רַאפ יא ,ןרענָאיצולַאװװער יד רַאפ יא

 . ןוא .עיצולָאװער רעד ןנעס ןעגנורעוושראפ דנַאלסווא ןיא ןכַאמ

 -ןלָאװער יד רַאפ טאהעג ארומ טייז ןייא ןופ טָאה טענאוטנַא ירַאמ

 "וצ ןייק טָאהעג טשינ יז טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ןהענָאיצ

 -ָאווער רעד ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןטַארקַאטסירַא יד וצ יורט

 טימ םעד ןנעוװו טאהעג טָאה יז סָאוו ,ךערּפשענ ַא ןיא ןוא ,עיצול

 :יֹוזַא טנָאזעג יז טָאה ,ןַאּפמַאק םַאדַאמ רעד

 ;קעוװ ,ןגיז ןלעװו ,ןטַארקָאטסירַא ענעפַאלטנַא יד ,ייז בוא ---

 טשינ ךאז ןייק ייז טעוו'מ ,הכולמ רעד ןיא העד עצנַאנ יד ןּבָאה ייז

 ןעקנַאדרַאפ וצ ןּבָאה ייז טעוו'מ סָאװ 4,ןיײלַא סָאד .ןנָאזּפָא ןענעק

 ןפרַאװפױרַא זנוא ףיוא טעוו ,ןָארט ןפיוא ןציז רימ סָאוו ,רַאפרעד

 | .ןטכילפ עסיורגנ רעייֵז

 לַאדיסניא ףַארג םעה טנעהפעגו טָאה ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד ןעוו

 ריא טינ רע זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,ןעניד םיא ןעק יז סָאוװ טימ

 ןלעוּפ לָאז יז זַא ,ןיגינעק רעד ףיוא ןקריוו וצ עבַאנפיוא יד רעביא

 יד ןופ סולשַאּב םעד | ןפרַאוװרעטנוא ךיז לָאז רע זא ,גינעק םייּב

 .ףרַאד'מ ןיהואוו ןריֿפקעװַא ןזָאל ךיז ןוא ןטַאהקַאטסירַא

 ןעוועג ןַאד ןענעז טעטַאוטנַא ירַאמ ןוא דעט-16 רעד סיאול

 יו ײזַא ןוא .ןטרָאק ןיא טליּפשעג ןּבָאה ןוא רעמיצ רעדנַא ןַא ןיא

 וצ ןעמוקוצניירַא טַאהעי טשינ טכער ןייק טָאה ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד
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 ,רעווש ריא טסקישעגניירַא {יהַא יז טָאה ,טשינ יז טפור'מ ןעוו ייז
 ןפופַא גינעק םוצ ןעמוסניירַא טנעקעג טייצ רעדעי וצ טָאה רע לייוו
 ,טשינ םיא טפור'מ ןעוו

 גינעק םעד ןבעגעגרעּביא טָאה ןאּפמַאק הַארג רעטְלַא רעד ןעוו
 ןּבַאה ןטַארקָאטסירַא יד סָאוו ,ןַאלּפ םעד ןופ ןטייהלצנייא עלַא
 ,רעפטנע ןַא ףיוא קידנטרַאו ןייטש ןּבילּבעג רע זיא ,טעברַאעגסיױא
 קנופ ןוא .טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה רעט-16 רעד סיאול רעּבָא
 ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג רעטייוו רע טָאה ,סָאד ןןעמ טניימ םיא טשינ יוװ

 ,ןגיוושעג ןּבָאה עֶלַא .ענעניוצעגנָא ןַא ןעוועג ןיא גנומיטש יד
 ,ןעזעג טָאה'מ ןעוו ןוא ,ןגָאז סעּפע לָאז גינעק רעד זַא ,קידנטרַאוו
 ךוז ןעמ טָאה ,ןטרָאק ןיא ץלַא טליּפש ןוא טשינהָאנ טגָאז רע זַא
 -ץגרעביא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד ןוא ,ןקוקרעּביא ןּביױוהעגנָא
 :טנערפעג יז טָאה גינעק םוצ ךיז קידנדנעוו ןוא ,טייקליטש יד ןסיר

 ?טנַאזעג טָאה ןַאּפמַאק סָאװ טרעהעג וטסָאה ---
 -עג רעט-16 רעד סיאול טָאה --- ,טרעהעג ּבָאה ךייא -,ָאֹי ---

 ...ןטרָאק ןיא טליּפשעג רעטייוו --- ןוא ,טרעפטנע
 ,סנעוװָארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,רעדורּפ סגינעק םעד טָאה ןַאד

 ךיז ,ןסעיּפ ןופ ןקילּפער טימ ןרער וצ טַאהעג ביל טָאה רעכלעוו
 :ןענַאּפמַאק וצ טדנעוועג

 ,יֿלָאמַא ךאנ לדיל עבלעז םָאד טגניז, ---
 יד ןבענעגרעביא רעדיו טָאה רע ,טגקָאפעג טָאה ןַאּפמַאק

 -:טרַאװ ןייטש ןבילּבעג רעדיוו זיא ןוא ןַאלּפ םעד ןֹופ ןטייהלצנייא
 .ןגיוושעג ץלַא טָאה גינעק רעד רעּבָא ,רעפטנע ןַא ףיוא קיד

 ,דלודעג יד ןרילרַאפ ןּביוהעגנָא םענַאוטנַא ירַאמ טאה ןַאד
 :טנַאזעג יז טָאה גינעק םוצ ךיז קידנדנעוו ןוא

 !רעפטנע ןַא ןּבעג ךָאד זומ'מ רעּבָא ---
 ךיז קידנדנעו ןוא ,ליּפש יד ןסירעגרעּביא גינעק רעד טָאה

 :טנַאזעג רע טָאה ןענַאּפמַאק וצ

 טשינ ךיז ןעק ךיא זַא ,לַאדיסניא ףַארג םעד רעּביא ביג ייג ---
 ,ןריפקעווַא ןוזָאל

 ,רעטשיוטנַא ןא קעוזַא זיא לַאדיסניא ףַארג רעד
 זַא ,ןעזענ טָאה יז .טשױטנַא ןעווענ זיא טענַאוטנַא ירַאמ ךיוא

 ןוא םירש ןטנַאװשג ַא ןכַאמ ןענעק סָאװ ,יד ןופ טשיינ זיא ןַאמ ריא
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 זיּב .ןדנעטשמוא וצ ןסַאֿפוצ ךיז ןענעק סָאװ ,יד ןופ טשינ ךיוא
 עג ץלַא ןַאּפמַאק םַאדַאמ רעד טימ יז טָאה טכַאנ רעד ןיא טעּפש
 רעטסנתע ץלַא טרעוו עגַאל יד סָאװ ,םעה ןנעוו טדערעג ןוא טדער
 | .רעטסנרע ןוא

 -- .טנַאזעג יז טָאה -- ,ןפיולטנַא ןוזומ ךָאד ןלעוו דימ ---
 .רעסערג ץלַא לָאמַא סָאװ טרעוו רָאפעג יד

 ןעוועג ןענעז רעדנעל ערעדנַא ןיא ייס ןוא ךיירקנַארפ ןיא ייס
 נינעק ןטימ טריזיטַאּפמיס ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עכלעזַא ךס ַא
 עכלעוו ,' ןטסילַאיאר , ןעוועג ןענעז סָאד .ןיגינעק רעד טימ ןוא
 ןרַאֿפ סקָא ןַא יו טקנוּפ עיצולָאװער ַא רַאפ ןקָארשעג ךיז ןּבָאה
 ודַאמ ןפרָאװרַאפ ןַאד ןּבָאה טייל ענעי ןֹופ ךס ַא ןוא ,ךומ ןטיור
 יױזַא יו ןוא ןָאט לָאז יז סָאװ ,תוצע !עכעלטפירש טימ טענַאוטנַא
 י .עיכרַאנָאמ יד ןעװעטַאד וצ ידּכ ,ןעלדנַאה לָאז יז

 ןינינעק רעשיזיוצנַארפ רעה טקישעגוצ ןּבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ
 -ַאצ יד ,עסיורג יד אנירעטַאקעי ןעוועג ךיוא זיא ,תוצע עכעלטפירש
 :יוזַא ןבירשעג ווירּב ַא ןיא ריא טָאה יז ;דנַאלסור ןופ ַאציר

 "וצ טשינ ,געוו רעייז ףיוא ןיינ ןפרַאד רעשרעה עטניורקעג ,

 טייג הנבל יד יו טסנוּפ ,קלָאפ םנופ ןעיירשעג יד וצ ךיז קידנרעה

 טניה סָאװ ,טימרעד ןצנַאגניא ךיז קידנענעכער טשינ ,געוו ריא ךיז
 | .""ריא ףיוא ןעקווַאה

 עסיורג יד ענירעטַאקעי טָאה רעטרעוו עכעלטע יד טא ןיא ןוא

 יז ףירנַאּב ַא רַאפ סאוו ןזיוועג ךיוא טָאה יז ,.זיא יז רע ןזיוועג

 סעיצולָאװער ןגעוו ןוא ךיירקנַארפ ןיא שיצולָאװער רעד ןגעוו טָאה

 ,פלבב

 -וטנַא ירַאמ סאו ,ןלעטשוצרַאפ ךיז רעווש טשינ זיא'ס ןוא

 רעה ענירעטַאקעי ןופ ווירְּב םעד קידנענעייל ,טליפעג טָאה טענַא
 "ענ רָאנ טלָאוװ יז ןעוו ,ןדירפוצ ןשוועג רעכיז טלאוװ יז .רעסיורג

 ּוד ןרירָאניא טנעקעג רָאנ טלָאװ יז ןעוו ,הצע ריא ןנלאפ טנעק

 ןעקווַאה סָאד טרירָאנניא הנבל יד יו טסנוּפ ,קלָאפ םנופ ןעיירשעג
 ןוא ,קלָאפ םוצ גנואיצַאב ַאזַא טאהענ ךיוא טָאה ןיילַא יז ;טניה ןֹופ

 ףָאנ טשינ ,טרירָאנניא עקַאט טָאה יז ןעוו ,ןטייצ ןעווענ ןענעז סע
 ןדייל יד ,טיונ יד ,קלָאפ םנופ ןייוושנ סָאד ךיווא רָאנ ,ןעיירשעג יד

 גםשינ רעמ סָאד יז טָאה רעּבָא טציא .רעננוה ןכעלקערש םעד ןוא
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 טָאה סָאװ ,קָלָאפ סָאד .טלָאוװעג סָאד טָאה יז שטָאכ ,ןָאט טנעסעג

 -רַאטש טימ ןנָאלשעג טציא טָאה ,ןגירשעג ןוא טנייוועגנ זיולּב רעירפ

 ווֹוַא -- זלַאה ןראפ .עיכרַאנָאמ יד ןטלאהענ טסעפ ןוא ןטסיופ עק

 םיוק ןוא ןטסגנַא ןיא טלּפַאצעג ךיז טָאה עיכרַאנָאמ יד זַא ,טסעפ
 ' .ןּפַאכ טנעקעג םעטא םעד

 -עק א ךָאנ טָאה ךיירקנַארפ זַא ,ןסייהעג ולימַא סע טָאה םינפל

 ד .טַאהעג טשינ רעמ ןיוש גינעק רעד טָאה טכַאמ ןייק רעּבָא ,גינ
 ןרַאפ טכַאמ רעמ טָאהעג טָאה גנולמאזראפ  עלַאנַאיצַאנ

 ,לעיציפֶא יו רעמ טשינ ןעוועג זיא סָאד וליפַא רעּבָא ,גינעק

 -קַארפ ןוא ןּבולק ךס א ןעוועג ןיוש ןענעז טייצ רענעי ןיא לייוו

 טאהעג ןיוש ךיז ןּבָאה עקניל-םערטסקע יד ,רעניּבָאקַאי יד ;סעיצ
 יד ןופ ןסולשַאּב יד ןוא טנורגרעדָאֿפ םוצ ןקורסױרַא ןּביוהעגנָא

 יד רַאפ ןלעפַאּב ןעוועג ןתמא רעד ןיא ןענעז ןּבולק עשיניּבָאקַאי

 ןוא ,גנולמאזרַאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד עשיניּבָאקַאי

 ןטַאטוּפעד ערעדטַא יד ףיוא ךיוא קורד ַא טעדנעוװעגנָא ןּבָאה ייז

 | ,גנולמַאזרַאפ רעד ןופ
 -וי ןט-14 םעד זַא ,ןסָאלשַאּב גנולמַאזרַאּפ עלַאנָאיצַאנ ידו טָאה

 זיא ?יטסַאּב יד טניז רָאי ַא טקנוּפ ןרעוו טעוו'ס ןעוו ,1790 ,יל

 עלַא ןכלעוו ןיא בוט-םוי ַא זעווַארּפ זירַאּפ ןיא ןעמ לָאז ,ןלאפעג

 ..ךיוא עילימַאפ עכעלנינעק יד ,ןקיליײטַאּב ךיז ןלָאז

 טפראדעג ךיז טָאה גינעק רעד .ענדָאמ ןעזעגסיוא טָאה סָאד

 רעסיורג ַא דובכק טרעייפעג טרעוו סָאו ,בוש-םוי ַא ןיא ןקילײטַאב

 !גינעק ןופ טפַאשרעה יד טפַאשעגּפָא שיטקַאפ טָאה סָאװ ,שינעעשעג

 ךיז טַאהעג טשינ קשח ןייק יאדוא טָאה רעט-10 רעד סיאול

 ןופ ןלַאפ סָאד ןרעייפ ןוא כוט-םוי ןסיורג םעד ןיא ןקילײטַאב וצ

 | .ןגָאזּפָא טנעקעג טשינ טָאה רע רעּבָא ,ליטסַאּכ רעד
 טָאה --- ,ןופרעד טכַארט ךיא ןעוו ,רימ ףיוא טלַאֿפ דחּפ ַא,,

 -ַאבמַא ןשיכיירטסע םוצ ווירּב א ןיא ןּבירשעג ןַאד טענַאוטנַא ירַאמ

 סָאד טעוװ זנוא רַאפ זַא רעכיז ןיּב ךיא---יסרעמ ףַארג ,רָאדַאס

 ,טשינ הרירּב רעדנַא ןייק ןּבָאה ריס רעֹּבָא .שינעמוקּפָא ןַא ןייז

 "י!ןזומ רימ

 ןעמ טָאה ,ןסָאלשאב טָאה גטולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד

 .טזומענ
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 זיא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סולשַאּב רעד יו םעדכָאנ דלַאּב
 זיא'ס ןעמָאנ סעמעוו ,ץנירּפ רענַאעלרָא רעד ןעמוקעגנַא זירַאּפ ןייק

 רע ;ןָא גנַאפנָא עמַאס ןופ שיצולָאװער רעד טימ ןדנוּברַאפ ןועוועג

 -ענ ַא ןריפכרוד טפראדעג טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןופ ןעמוקעגנָא זיא|
 רעכעלגינעק רעד ןֹופ רענייא ןיילַא .תוחילש עשיטַאמַאלּפיד עסיוו

 ןוא .טיזיוו ַא טימ ץַאלַאּפ-ירעלויט םניא ןעמוקעג רע זיא ,עילימַאמ
 ,ןעגנַאלק טימ טּבעלעג זירַאּפ ץנַאנ טָאה טיוצ רענעי ןיא יו יױזַא |

 יא םנופ ןעמוקנָא סָאד זַא ,גנַאלק ַא טיײרּפשרַאפ דלַאּב ךיז טָאה

 רעד ןופ סולשאּב ןטימ תוכייש א טָאה זירַאּפ ןייק ץנירּפ רענַאעפ

 ,ליטסַאּב רעד ןופ ןלַאפ סָאד ןרעייפ וצ ננולמאזדַאפ רעלאנַאיצַאנ

 טלמאזראפ ןייז ןלעוו עלא ןעוו ןַאד טקנוּפ זַא ,טנָאזעג טָאהמ

 טנָארט עכלעוו ,סָאג רעד ףיוא ךיז טניפעג סָאװ ,רעווקס םעד ףיוא

 רםיוא ןַא ןכערּבסיוא זירַאּפ ןיא טעוו ,''דלעפ-סרַאמ , ןעמָאנ םעד

 -רעד ןעמ טעוו עיטַארקַאטסירַא רעד ןופ ןטאטוּפעדו עלַא ;דנַאטש

 -וצּפִא ךיז ןעטניווצ ןעמ טעוו ןט-16 םעד סיאול ;טיוט ףיוא ןסיש

 סלא ןעניורק ןעמ טעװ ץנירּפ רענַאעלרַא םעד ןוא ,ןָארט םנופ ןנָאז

 ןצעזעג יד טיול ,דנַאל ןיא גנונעדרָא ןריפנייא טעוװ רע ןוא גינעק

 .עיצוטיטסנַאק רענעפַאשעג-יינ רעד ןופ

 נָאט םעד ןיא זאא :עטכישעג רעדנַא ןַא טלייצרעד ךיוא טָאה'מ

 זירַאּפ ןיא טעװ ליטסאּב רעד ןופ ןלַאפ סָאד ןרעייפ טעוו'מ ןעוו

 -ָאיצולָאװעד-רטנַאק ַא רָאנ ,רערענָאיצולַאװער א טשינ ןעמוקראפ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד עקניל עלַא ;דנַאטשּפיוא רערענ

 ןעניואוו סע ואוו ,ןלַאטרַאוװק יד ;ןסישסיוא ןעמ טעוװ גנולמַאזרַאפ

 -ןטיטסנָאק יד ,ןדניצרעטנוא ןעמ טעװ ,ןסַאמ ערענָאיצולַאװער יד
 ניא ןרישרַאמניירַא טעוװ גינעק רעד ןוא ןפַאשּפָא ןעמ טעוו עיצ

 .רעשרעה רעטולָאסּבַא רעד סלַא ץַאלַאּפ-ירעלויט

 ,ןכָארּפשרעדיױװ ערעדנַא יד ענייא ןּבָאה סאו ,ןעגנַאלק עכלעזַא

 טשינ גנַאל טָאה'ס רעּבָא .זירַאּפ רעּביא ןנַארטעגמורַא ךיז ןּבָאה

 ;בָאה עלַא ןוא ,ןסעגרַאפ ןעגנַאלק עלַא יד ןָא טָאה'מ .ןוא טרעיודעג

 ,עיצולאװער רעה ןופ בוט-םוי ןסיורג םעה וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז .
 רע ּביוא זַא ,טלָאװעג קרַאטש רעייז טָאה רעט-16 רעד סיאול = =
 -ער רעד ןופ בוט-םוי ןסיורג םעד ןיא ןקיליײטַאּב אי ןיוש ךיז זומ

 רעד טימ ןעמַאזוצ ןציז עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא רע לָאז ,עיצולָאװ
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 םיא ןעמ טָאה סָאד רעּבָא ,דניזעגזיוה ןצנַאג ןייז טימ ןוא ןיגינעק|
 טשינ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ךיז רָאט טענַאוטנַא ירַאמ .טנַאזענּפָא
 | | !ןזייוו

 ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ סולשַאב רעד זיא ױזַא
 !ץעזעג זיא ,טסילשַאב גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד סאו .

 ךווא לָאמַא ןוא געט עצנַאג ןּבָאה רעטעּברַא טגזיוט ףלעווצ

 ןַא טיירגעגוצ טָאה'מ ואוו ,דלעפ-סרַאמ ןפיוא טעּברַאעג טכַאטייּב -
 ,ןשטנעמ טנזיוט טרהעדנוה יירד ןופ עסַאמ ַא רַאפ רעטַאעט םענעּפָא
 ןוא ,גנומענרעטנוא עזעידנַארג ַא ,טעּברַא עקיזיר ַא ןעוועג זיא סָאד

 ךָאנ טעּברַא רעד טימ טעוװ'מ זַא ,טַאהעג ארומ טָאה'מ יו ױזַא .
 וד וצ טרילעּפַא ןעמ טָאה ,ילוי ןט-14 ןזיּב ןרעוו קיוטרַאֿפ טשינ
 טימ טעּברַא רעד ןיא ןפלעה ןעמוק ןלָאז ייז זַא ,זירַאּפ ןופ רעגריּב
 -ייר ןֹוא עמערַא ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא ,ךעקנעמ רָאנ זיא'ס סָאוװ
 עלַא ןופ ןעמוקעג ןענעז ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,עטלַא ןוא עגנוי ,עכ

 ןעד ןעמ טָאה ועמעו ןוא .טעּברַא רעד ןיא ןפלעה טָאטש ןקע

 עלַא ןכלעוו ןיא טעלַאּב ַא ןעוועג זיא סָאד , !ןעזענ טשינ ןטרָאד

 רעד טנַאזעג םעד ןגעוו טָאה --- '!טקינייארַאפ ךיז ןּבָאה ןסַאלקי

 ,טלייצרעד טָאה'מ ןוא .ןעלומעד לימַאק רענָאיצולַאװער-רעטכיד

 ךיז טסושז ןעס רענָאיצולַאװער רעד טָאה עלעגעוו ַא קידנּפוטש זַא
 ,יראבויד םַאדַאמ יד ,יז .,.,ירַאּבויד םַאדַאמ רעד ןָא ןסיוטשועגנָא

 דעּביא טשרעהעג ,גינעק ןטלַא םנופ עסערטעמ יד סלַא טָאה ןעכלעוו

 ןפלָאהעג זוא דרע ןּבָארגעג עטַאּפָאל ַא טימ טציא טָאה ,ךיירקנַארפ

 .-ולאווער רעד ןופ גנורעייפ רעסיורג רעד רַאפ רעווקס םעד ןטיירגוצ

 .עיצ

 .ןײטשּפָא טנעקעג טשינ טָאה רענייק

 ןעמעלַא טָאה ,ןעמוק ןיא טלַאה סָאװ ,בוט-םוי רעסיורג רעד

 .ןדנוצעגנָא עיזַאטנַאפ יד ןעמעלא ייּב ןוא טציירעג

 ןוא ,טעּברַא רעד ןיא ןפלעה ןעמוקעג ןענעז סעקילַאק ןליפַא
 קיצפופ ןוא .טרעדנוה ןּבילקענפיונוצ ךיז ןּבָאה םורַא ןוא םורַא

 טייצ רעייז ןּבענענקעװַא קיליוויירפ ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ טנזיוט

 -םוי ןסיורג םעה רַאפ ץַאלּפ םעד ןטיירנוצ ןפ?עה וצ עיגרענע ןוא
 ,עיצולָאװער רער ןופ בוט
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 ןט-14 םנופ גָאט רעד --- ןעמוקעג גָאט רעד זיא ךעלדנע ןֹוא
 .קירוצ רָאי ַא טימ טקנוּפ ,ןלַאפעג זיא ?יטסַאב יד ןעוו ,ילו"

 סָאד רעּבָא ,ןגער א ןסיג ןּביוהעגנָא טָאה ןָא ירפ רעד ןיא ןוֿפ
 ךיז טָאה עיסעצָארּפ יד רערייא ךָאנ ןוא טרעטשעג טשינ ךָאד טָאה
 ןעוועג ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןיוש ןענעז ,ןּכיוהעגנָא
 ,ןענַאטשעג לָאמַא זיא ףיטסַאּב יד ןאוו ,ץַאלּפ םעד ףיוא טלמאזראפ
 -םאזרַאפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד ןעמוקעג ןיהַא ןענעז סע
 -םיוא ןעוועג ןענעז עלַא ןוא ,רעטעּברַא ,ןזָארטַאמ ,ןטַאדלָאס ,גנול
 ,ןָאפ ריא טַאהעג טָאה עיזיוויד ערשי ןוא ,סעיזיוויד ןיא טלעטשעג
 .ןענָאפ קיצכַא ןוא יירד ןעוועג טרָאד ןענעז םורַא ןוא םורַא ןוא

 טָאה קיזומ ,ןעגנוזעג ןּבָאה ןרָאכ ,טפַאלקעג ןבָאה ןענַאבַארַאּב
 יד רעּביא זָאל ַא ןּבעגעג ךיז ןּבָאה סעיזיוויד עלַא ןוא ,טליּפשעג
 ןוא רעסערג ץלַא ןרָאװעג געוו ןפיוא זיא סָאװ ,שרַאמ ַא ןיא ןסַאג
 ןְּבָאה טרָאד ןוא ץַאלַאּפ-ירעלויט םוצ ןעמוקענוצ זוא'מ .רעסערג
 ןוא עטמַאאּב-סגנוריגער ךס א ןסָאלשעגנָא עיסעצארּפ רעד ןָא ךיז
 עטסעּב יד ןעז טנעקעג טָאה'מ עכלעוו ןשיווצ ,ןטַאטוּפעד ךס א
 יױזַא ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רענרער עטסערג ןוא
 רעווקס ןסיורג םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא'מ זיב טרישרַאמעג ןעמ טָאה
 ,רלעפ-סרַאמ ןפיוא

 יד ןיא ןפרָאוװעג ךיז ןּכָאה עכלעוו ,ןטַאקַאלּפ ןוא ןענַאֿפ ףיוא
 -םיוא ןענעיל טנעקענ ןעמ טָאה ,טייקכיײרנּברַאפ רעייז טימ ןגיוא
 ןּבָאה סָאװ ,יד ןופ טסייג םעד טקירדעגסיוא ןּבָאה סָאװ ,,ןטפירש
 :טקילייטַאב עיצַארטסנַאמעד רעסיורג רעד ןײא ךיז

 ףענַאריט עגײלס יד רַאּפ טשינ רעמ ךיז ןקטערטש רימ;
 .יועמעב ענעדישרַאפ רעטגוט טסירדרעטגוא זווא ןבָאה טכלצעוו

 ןופ טכער יד טרירָאגגיא ןעמ טָאה תורד טא תורודמ |
 טלעטשעגסעװַא ךיּבײא ףױא יז ןעמ טָאה טציא ףשטנעמ
 .ייטסעפ

 רעטסקיטכעמ רעד זיא סלָאּפ ײרפ 8 ןפ גינעט רעדע
  .ייגיגעס

 -ַאב ןסָאד ריא טָאה ,טײהיײרפ ןפ טמיורטעג טָאה ריא;
 ,יףשטנעמ עײרפ ןײז ןצ טרעװ טנעז ריא זַא ,עשז-טזייוו
 ןענעז ,דלעפ-סרַאמ םוצ ןעמוקעגוצ זיא עיסעצָארּפ יד ןעוו
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 ַא סקעז ןופ .ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה יירד א ןעװועג טרָאד ןיוש
 ,ןעמוספיונוצ ןּביוהעגנָא ןיהַא ךיז ייז ןּבָאה ירפ רעד ןיא רעגייז
 רעד ןעוו ,לָאמ עלַא .ּפָאק ןרעּביא ןעגנַאהעג זיא ןגער רעה שטָאכ
 ביוה ַא ןּבעגעג ךיוה רעד ןיא ךיז ןּבָאה ,ןסיגו ןּביוהעגטָא טָאה ןגער

 ןרילָאק יילרענדישרַאפ ןופ סמעריש רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ףיֹוא

 ;םיהַא ןייג וצ ןכַאפעגנייא טשינ םשנייק רָאג זיא סע ,ןּברַאפ ןוא
 יו טיירפעג ךיז טָאה'מ ןוא דָאר ןקידכעלייק ַא ןיא טצנַאטעג טָאה'מ
 ןיא ןעמ טָאה ,ןצנַאט וצ ןרָאוװעג סאמנ זיא'ס ןעוו ןוא ,רעדניק
 טשרמולּכ ךיז ןנָאה סע ;ןשינעטעו ןוא ןגעלשעג טריפרַאפ סַאּפש
 ןֹוא ,ןצניוװַארּפ טימ ןצניוװָארּפ ,סעיזיוויח טימ סעיזיוויד ןגָאלשעג |

 ךיז טָאה'מ ןוא טּפַאכעגמורַא ךיז ןעמ טָאה ''געלשעג , ןטימ ןיא
 -יוזעג ןעמ טָאה ייּברעד ןווא ,טצנַאטעג רעדיוו טָאה'מ ןוא טשוקעגו

 ,סיורג ןעוועג ןיא דיירפ יד ןוא רעהיק ןעג

 ,דנַאלגנע ןופ טסענ --- ןעוועג ייּברעד ןענעז רעדנעלסיוא ךס א = |
 טשינ ךיז ןּבָאה ייז ןוא רעדנעל ערעדנַא ןֹוא ןסיירּפ ,דנאלסור

 | .ןזיױצנַארפ יד ןופ ןּבױלּפָא גונעג טנעקענ

 קיטסול א רַאפ סָאװ -- ,טגָאזעג טסעג יד ןּבָאה --- ,טעז ---

 סע ,רעטעװ רעד טשינ ייז טרעמיק סע !ןענעז ןויוצנַארפ יד קלאפ

 !ןצצנַאט ייז --- ןגער ַא טסינ'ס סָאוו ,טשינ ייז טרַא

 יד ןּבָאה טייקשילארטאעט רַאפ שוח ןכעלריטַאנ רעייז טימ

 -ָאיצולָאװער םעד ןופ לקַאטקעּפס ןזעידנַאדנ ַא טכַאמעג ןזיוצנַארפ-

 טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה'פ ןכלעוו ןיא ,לקַאטקעּפס ַא --- בוטזםוי ןרענ

 .ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה יירד רעּביא
 -ענ טָאה לקַאטקעּפס ןזעידנַארג םעד ןיא עלָאד-טּפיוה יד ןוא |

 -עק ןרַאפ טָאה'מ שטָאכ ,קלָאפ סָאד רָאנ ,גינעק רעד טשינ טליּפש
 סָאו ,ךאד ַא טימ רַאטלַא ןסיורנ ַא ןטימ ןיא טלעטשענקעווַא ני וי

 "נוא ןצענ טפרַאדענ ךיז טָאה קלאפ סָאד ןוא ,ןצישַאּב םיא לָאז

 : | .ןגער ןרעט

 טימ טאה ,ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןײלַא רַאטלַא רעד
 ןענַאטשעג טרָאד ןענעז סע ;עניּב עזעידנַארג א טלעטשענרָאפ ךיז
 --י רערעדנַא רעד ןוא ,גינעק ןראפ --- רענייא ,ןלוטש עסיורג ייווצ

 -ַאוטנַא ירַאמ .גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצאנ רעד ןופ טנעדיזערּפ ןראפ

 ןרַאפ ,ריא רַאפ ;ןָאןּכיוא ןציז טרָאטענ טשינ טָאה ,רעדיוו ,טענ |
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 -ענזיוה סנינעק םנופ עקירעּביא יד רַאפ ןוא ץנירּפ-ןיורק םעניילק

 -רַאפ ייז ןוא רעקירעדינ ןלוטש טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה ,דנייז
 ,ןעזנא טשינ יז לָאז'מ זַא ;ױזַא טלעטש

 רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןוא גינעק רעד ןעוו
 -יפימ סָאד ןוא ןלוטש יד ףיוא טצעזענקעווַא ךיז ןּבָאה גנולמַאזרַאפ

 רךיפ ןּבָאה ,טעיארטסעגסיױא ןעוועג ןיוש זיא םורא ןוא םורַא רעט

 -לֵא ןסיורג םנופ ּפערט יד ףיוא טלעטשעגסיוא ךיז םיחלנ טרעדנוה

 -ולער א טעווארפענ ןאריעלַאט '/ףָאשיּב, דעד טָאה ןַאד ןוא ,רַאט

 .עינָאמערעצ עזעיג

 ,טייצ רענע" רַאפ שיטסירעטסאראכ ןעוועג ךיוא ןיא סָאד ןוא

 ךֶאדר רע ןזיא ,ףָאשיּב ַא ןעוועג זיא ןַאריעלַאט שטָאכ םורָאװ

 -ער יד טעװַארּפעג סָאד טָאה רע ןוא ,רעקיּביױלג ןייק ןעוועג טשינ

 ןלַאפ סָאד טרעייפעג זירַאּפ ןיא טָאה'מ ןעוו ,עינָאמערעצ עזעיגיל

 ,ליטסַאּב רעד ןופ

 יד ףיוא ןענאטשענ ןענעז ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה יירד עלַא

 ןוא ,טעװַארּפעג עינָאמערעצ עזעיגילער יד טָאה ןאריעלַאט ןעוו ,ינק

 ןּפַאלק ןּביױוהעגנָא ןענַאּבארַאּב עלַא ןּבָאה טקידנעעג טָאה רע ןעוו

 ןרָאװעג זיא/ס ןעוו ןוא ,ןליּפש ןעמונעג ןּבָאה סרעטסעקרָא עֶלַא ןוא

 טזָאלעג ךיז ןוא דרעפ ןסייוו ןייז ןופ רעטנורַא טעיאּפַאל זיא ,?יטש

 ,ןסעזעג ןענעז ערעדנַא יד ןוא גינעק רעה ואוו ,עניּב רעד וצ ןייג

 -טּפיוה רעד סּלַא ןרָאוװעג טמיטשַאּב גָאט םענעי ןיא זיא טעיַאפַאל

 ,ךיירקנַארפ ןיא .עידרַאוװט רעלאנַאיצַאנ רעצנַאנ רעד ןופ רידנַאמַאק

 זיא רע ןעוו ןוא ,ךעלטנפע העובש יד ןעמענ טפרַאדעג טָאה רע ןוא

 ןוא גינעק ןּבעל טלעטשענקעווַא ךיז רע טָאה ,עניּב רעד ףיוא ףיורא

 ;לוק ןפיוא ןּביוהעגנא ךיילג טָאה

 ץעועג םעד ,קלָאפ םעד טפַאשיירטעג עקיּביײא ןרעווש רימ,,

 .גינעק םעד ןוא

 -יטסנָאק יד ערעזנוא תֹוחֹוּכ עלַא טימ ןטיהוצּפָא ןרעווש רימ ,,

 ןוא טעּבראענסיוא טָאה גנולמַאזרַאֿפ עלַאנַאיצַאנ יד סָאװ ,עיצוט

 .ןעמונעגנא טָאה גינעק רעד סָאװ

 "'!טקינייארַאפ עלַא ןּבייֵלּב וצ ןרעווש רימ,,

 טנזיוט טהעדנוה יירד ןּבָאה ,טקידנעעג טָאה טעיַאּפַאל ןעוו ןוא
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 -ענּפָא רענוד א יוװ טָאה סָאװ ,לוק ןייא ןיא ןעירשענסיוא ןשטנעמ

 ;םורַא ןוא םורא טכליה

 ""!ןרעווש רימ
 ןטייז עלַא ןופ ןוא ,ןָאנַאק א ןופ ןסָאשעג ןעמ טָאה םעדכאנ

 :תולוק טרעהעגנ ךיז ןּבָאה

 !קלָאפ סָאד לָאז ןּבעל ---

 !גינעק רעד לָאז ןּבעל ---

 טָאה גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ךיוא

 קלָאפ םעד ,עיצוטיטסנָאק רעד יירטענ ןּביילּב וצ העובש יד ןעמונעג

 ןטַאטוּפעד עלַא ןּבָאה ,טקידנעעג טָאה רע ןעוו ןוא ,גינעק םעד ןוא

 :ןנירשעגנפיוא ךעלרעייפ

 "!ןרעווש רימ,,

 טָאה ןוא טלעטשעגנפיוא ךיז רעט-16 רעד סיאול טָאה ןַאד ןוא

 | :ןריואוושעג ךיוא

 ,דיירקנַארפ ןופ גינעק רעד --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ךיא;

 יד סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עלַא יד טימ ןצונַאּב ךיז ?עוו ךיא זַא ,רעווש

 יד ןטלַאהוצפיוא ,ןּבענעג רימ ןּבָאה טַאטש רעד ןוא עיצוטיטסנַאק

 -ראענסיוא טָאה גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד סָאװ ,עיצוטיטסנַאק

 ."ןעמונעגנא ּבָאה ךיא סָאוו ןוא טעּב

 רעירפ ןּבָאה ערעדנַא סָאװ ,סָאד טדערענכָאנ טושּפ טָאה רע

 טָאה רע ,קנַאדעג םענענייא ןייא ןייק ,טרָאװ ןגייא ןייא ןייק ,טנָאזעג

 עג טשינ טָאה רע ,טנעמָאמ םעד טימ ןצונַאּב טנעקעג טשינ ךיז

 -נוה עכעלטע סָאװ ,גנורעטסיינַאּב יד ןצונוצסיוא ױזַא יו טסואוו

 עיצוטיטסנָאק רעד רַאפ ןזיװענסױרַא ןּבָאה ןשטנעמ טנזיוט טרער

 ,םיא רַאפ ןוא
 טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו שטלייצעג עכעלטע יד ןליפַא רעּבָא

 טנגעג רעצנַאנ רעד ןוא ,קורדנייא ןא טכַאמענ ןּבָאה ,טגָאזעגפױרַא

 :ןעיירשעגסיוא יד ןופ ןרָאװעג טכ?יחרַאפ זיא םורַא

 !גינעק רעד לָאז ןּבעל ---

 !קלָאפ סָאד לָאז ןּבעל ---

 ריא ןופ ףיוא ּביוה ַא ןּבענעגנ ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד

 ;ןעז טשינ יז לָאז ןעמ ידֹּכ ,טלעטשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,לוטש

 טּפַאכרַאפ ךיוא זיא יז ,קואור ןציזנייא טנעקעג טשינ רעמ טָאה יז
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 קידנביוהפיוא ןוא ,טייקכעלרעייפ רעזעידנאחג רעה ןופ ןרָאװעג

 יז טָאה ,ןעז םיא ןלָאז עֶלַא זַא ,יױזַא ,ךיוה רעד ןיא ץנירּפניורק םעד
 ;לוק ןפיוא ןגירשעגסיוא

 סָאד טציא ןליפ ךיא ןוא רע ;ןוז ןיימ ןָא ךיוא טקנעדעג ---

 !גינעק רעד סָאװ עבלעז

 ןייק ,טרעטיילעגסיוא טַאהעג ןַאד ןיוש ךיז טָאה ?מיה רעד == |
 ןעוועג זיא םלוש רעצנַאג רעד ,ןעגנַאגעג טשינ רעמ ןיוש זיא ןגער

 ףיוא ןעמ טָאה גנורעטסייגַאּב רעסיורג רעד ןיא ןוא ,טמיטשעג טוג

 :ןגירשעג טָאה'מ ןוא סעדווירק עלַא ןֶא ,ןסעגרַאפ עלייוו ַא

 !ןינינעק יד לָאז ןּבעל ---

 | !שרוי רעד לָאז ןּבעל ---

 ,טרעיודעג החמש עסיורג יד טָאה דנַאטַאכָאנ געט עכעלטע

 -ַאּפ ןיא רָאנ טשינ טרעייפענ ?יטסַאּב רעד ןופ ןלַאפ סָאד טָאה'מ
 -טעטש ןוא טעטש עֶלַא ןיא ,ךיירקנַארפ ץנַאג רעביא ךיוא רָאנ ,זיר

 ליטסַאב יד ואוו ,ץַאלּפ רעד .ךעלפרעד ןוא רעפרעד עלַא ןיא ,ךעל

 לָאמַא טָאה ןעמ ואוו ןוא קירוצ רָאי ַא טימ טשרע ןענַאטשעג זוא

 יאב ןעוועג טכענ עצנַאג זיא ,ןשטנעמ טרעטאמעג ןוא טקינייּפעג

 ַאד, ןטפירשפיוא ןעזעג טרָאד ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא ןטכיוק

 .""טציא ןעמ טצנַאט

 -ענ רעדיוו טָאה קלאפ סָאד זא ,ןסייהעג סע טָאה םינּפק זיק

 -אװ .קלָאפ םוצ גנורינער יד ןוא גנוריגעד רעד וצ יורטוצ ןגירק

 רעד ןופ טרעטכינעגסיוא ךיז טָאה ןעמ יו ,םעדכָאנ דלַאּב םוה

 ,קעװַא זיא ןדַארַאּפ עכעפרעייפ ןופ דַאשט רעד ןוא החמש רעסיורג
 -געט-נָאט םנופ טייקכעלקריוו יד זַא ,טּפַאכעג רעדיוו ךיז ןעמ טָאה

 ךיז ןּבָאה'ס ןוא עקירעיורט ַא רעייז ,עיורג א רעייז זיא ןּבעל ןכעק

 טשינ טָאה קלָאפ סָאד ;ןעיירעסייר ןוא ןעטנוּבייר ןּביוהעגטַא רעדיוו

 ננולמאזרַאפ רעלאנַאיצַאנ רעד ןופ טשינ --- ןהירפוצ ןייז טנעקעג

 ןיוׁש ןיא קלָאפ סָאד ;ןרָאטסינימ ענייז ןוא גינעק םנופ טשינ ןֹוא

 ,טכַאמענ טָאה גינעק רעד סָאװ ,ןצכעגָאזוצ עלַא יד ןופ דימ ןעוועג

 ץעמונעגנא טָאה'מ סָאװ ,סעיצולָאזער '!עקרַאטש , ןעלַא יד ףיוא ןוא

 ףיוא יו טקוקעג סע טָאה ,גנולמאזראפ רעלַאנָאיצַאנ רעה ףיוא

 : .ריּפַאּפ ךעלקיטש

 טדערעג ץלַא ןעמ טָאה גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא ןוא
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 וצ עבט א טכַאמעג ךיז טָאה טַאטוּפעד רעדעי ןוא טדערעג ןוא
 סָאד זיא טי יצ ַאזַא .ןהעש ןרעיודעג סָאװ ,סעדער עגנַאק ןטלַאה

 ןוא ,ןינע רעקיטכיוו ַא רעייז ןעוועג זיא יירעדער-ןייש ;ןעווענ ןַאד
 ןיא סע .טימרעד ןגייטשרעּביא טסָאװעג ןרעדנַא םעד םָאה רענייא
 ,ןגָאלשעגרַאפ סַאּפש ַא ןיא טָאה רענייא זַא ,טייוו יױזַא ןעגנַאגרעד
 םזא ןּבעל ןעמ לָאז ,ןדער קעװַא ךיז טלעטש טַאטוּפעד ַא ןעוו זא
 לָאז סע ,טייז ןייא ןיא דמַאז טימ עלעקנַאּב טלפָאד ַא ןקעטשסעוווא

 -ןַאּב ןייא ןופ ןטישהעּביא ךיז לָאז דמַאז יד זַא ,טנכעהעגסיוא ןייז
 -עד רעד ןעוו ןוא ,טייצ העש א ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרעדנַא ןיא עלעק
 ןיוש ךיז טָאה דמַאז סָאד ןַא ,ןעזרעד טעוו ,טדער סָאװ ,טַאטוּפ
 ...ןרער ןרעהפיוא רע לָאז ,עלעקנַאּב ןרעדנַא םניא ןטאשענרעּביא

 ןעוועג זיא סעדער עגנַאפ ןטלַאה וצ עכט יד טייוו יו ףיוא
 ,ןופרעד ןלעטשראפ ךיז ןעמ ןעק ,ןטַאטוּפעד יד ןשיווצ טיײרּפשרַאפ
 ,טמיטשענּפָא טָאה גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןעוו ,לָאמונייא סאו
 ,רע טָאה ,טאטוּפעד ןסױװעג ַא ןופ עדער יד ןקורדּפָא לָאז'מ זַא
 ַא טכַאמעג ,גנילציוו יא ןעוועג דָארג זיא רעכלעוו ,טַאטוּפעד רעד
 ךיוא רָאנ ,ןקורדּפָא רָאנ טשינ שדער ןץייז לָאז'מ זַא ,גאלשראפ

 'ו ..דנַאּב ןייא ןיא ,םרָאפ-ךוּב ַא ןיא ןּבענסױרַא
 -ןגייא ןימ א טעּבראענסיוא ךיז טָאה ןטַאטוּפעד ךס ַא ייּב

 ---'קיטסַאנמיג-ןּפיל ןוא גנוצ , ןפודנָא ןעק'מ סָאװ ,םעד וצ טפַאש
 ךס א ךיז ןּבָאה רַאפרעד ןוא ,טדערעג ןוא טרערעג טַאפג ןּבָאה ייז
 סאו ,סָאד ןרעה ֹוצ טשינ טניואוועגנייא ןטַאטוּפעד ערעהנַא
 ...םדער'מ

 ,םעד ןנעו ץיוו ַא טכַאמעג עקַאט טָאה טָאטוּפעד ןייא ןוא |
 טָאה'מ סָאװ ,ץלַא טימ --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ןייא םיטש ךיא,
 םיױװ ךיא ןוא טרעהענ טשינראג בָאה ךיא שטָאכ ,טדערעג ָאד
 ..,,ךיז טלדנַאה ָאד סָאװ ןגעוו טשינ

 2 א
4 

 סָאװ ןענעז גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןעיירעסייר יד

 -קַארפ ןוא ןעײטרַאּפ ;רעפרַאש ןוא רעפחַאש ץלַא ןרָאוװעג לָאמַא

 .רעג זיא ןוא טלמרומעג טָאה קלאפ סָאד ,טנירקעג ךיז ןּבָאה סעיצ

 זַא ,ןגָארטמורַא ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ןעגנַאלק ןוא ,טשיוטנַא ןעוו
 םעניּבַאק ןופ ןפרַאװסיױרַא רעדיוו רעקענ רעטסינימ םעד טעוו'מ
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 ףיוא ,שטנעמ ַאזַא ,רערעדנַא ןַא ןעמענרַאֿפ טעוו ץַאלּפ ןייז ןוא
 ןריפעיא רעכיז טעוו רע לייוו ,ןזָאלרַאפ ךיז ןעק ןעמ ןעמעוו
 .גנונעדרא

 -עמש רעּבָא ;טסואוועג טשינ ןעמ טָאה ,זיא שטנעמ רעד רעוו
 רערעהנַא ןייק טשינ זַא ,ןייז וצ דשיוח ןּביױוהעגנָא ןעמ טָאה רעט
 ןיַאלּפמ סרעקענ ןעמענרַאפ ֹוצ ןייצ יד ךיז טפרַאש ןילַא ָאבַארימ יו
 -אנ יד טָאה ןַאה ןוא ,טעניּבַאק סנינעק ןיא רעטסינימ ַא ןרעוו ןוא
 טַאטוּפעד ןייק זַא ,סולשַאּב ַא ןעמונעגנָא .גנולמַאזרַאפ עלַאנָאײצ
 טמא םוש ןייק ןעמעננָא טשינ ןֹוא רעטסינימ ןייק ןהעוו טשינ רָאט
 | ...םעניבאק ןיא

 ןסיוא ןעמ זיא סולשַאּב םעד טימ זַא ,טסואוועג טָאה ַאּבַארימ
 -ַאב ַאזַא טכַאמעג םעד ןגעוו טָאה רע ןוא ןרעטש וצ םיא ןעוועג
 'ו :גנוקרעמ

 טנעקעג טָאלג ךָאד טָאה ןעמ ?ךיז ןטלַאהַאּב סָאד סָאװ וצ ---
 ...רעטסינימ ןייק ןרעװו טשינ רָאט ָאנַארימ וַא ,סולשוַאּב ַא ןעמעננָא

 טָאה ָאּבַארימ ;רעטסיזמוא ןייק ןעוועג טשינ זיא רשח רעד
 ףיוה םוצ ןנַאלשוצוצ ךיז קנאהענ ַא טימ ןגָארטעגמורַא עקַאט ךיז
 םעד ןנעוו רַאנָאז טָאה רע ;גנוריגער רעד ןיא ןהַאּפשנירַא ךיז ןוא
 ןיא רעכלעוו ,קרַאמַאל ףַארנ דניירפ קיז טימ טייחרעליטש טדערעג
 ןגעו טָאה קרַאמַאל ;טענַאוטנַא ירַאמ טימ טעדניירפַאב ןעוועג
 ארומ גנַאֿפנָא ןיא ןעמ טָאה ןטרָאד רעּבָא ,ףיוה ןיא טדערעג םעד
 רעכלעוו ,ןָאּבַאריפ טימ גנודניּברַאפ ןיא ןלעטש וצ ךיז טָאהעג
 -ךעּביא םיא סָאד טָאה קרַאמַאל ןעוו ןוא ,רעניבָאקַאי ַא ןעוועג זיא
 :?כיימש ַא טימ טנאועג רע טָאה ,ןבענעג

 טרעוו ,רעטסינימ א טרעוו שטנעמ ַא ןעוו זַא ,ןסייוו עלַא ---
 ,רעניבָאקַאי א ןליפַא ןייז רענייא געמ .שטנעמ רעדנַא ןא ךיוא רע

 ...רעניבָאקַאי סיוא רע טרעוו טעניּבַאק-ןרָאטסינימ ַא ןיא

 -ַארט עסיורג א טכַאמעגסרוד ןַאד ָאּבַארימ טָאה ךעלנעזרעפמ
 ןעוועג ןיוש זיא רע :עיצולָאװער רעד ןופ רעריפ ַא סלא עידעג

 ,ןעמונעגנָא טָאה עיצולָאװער יד סָאװ ,גנודנעוו רעד ןיא טשיוטנַא |
 גונעג ףייר טשינ ךָאנ זיא ךיירקנַארפ זַא ,טּביולגעגנ טָאה רע ןוא
 עיצולאוװער יד ביוא זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ ןייז .קילּבוּפער א רַאפ
 דנַאק ןיא טעוו ,עיניל רעבלעז רעד ןיא ןיינ רעטייוו טעוו

241 



 םעוו סָאװ ,עיכראנַא עקידנעטשלופ א ,המוהמ ַא ,סָאַאכ ַא ןרעז

 רעטרעדנוה ןטסָאק טעוו ןוא גנוטסיוורַאפ ןוא ןברוח ןעננערּב

 ,סנּבעל עכעלשטנעמ רעטנזיוט

 ַא ךיוא רָאנ ,רענַאיצולַאװער ַא זיולב טשינ ןעוועג זיא רע

 ,רעכיז ןעוועג זיא רע ;רעקיטילַאּפ ַא ,טַאמָאלּפיד ַא ,ןַאמ-סטַאַאטש

 -נירטרעה וצ טלעוו רעד ןיא ץלַא ןָאט ןלעוו תוכולמ ערעדנַא יד זַא

 טשינ ןלעוװ ייז זַא ;טולּב ןיא עיצולַאוװער עשיזיוצנַארפ יד ןעק

 ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,קילּבוּפער ַא ןייז לָאז ךיירקנַארפ זַא ,ןזָאלרעד

 ;ןכרַאנָאמ עטניורקעג ןשרעה רעדנעל עשינכש ערעדנַא עלַא ןיא

 ןוא ןקינייארַאפ ךיז ןלעוו תוכולמ ענעי זַא ,טאהעג ארומ טָאה רע

 עלַא רַאפ יוװ רעמ ןוא ,ךעלקיטש ףיוא ךיירקנַארפ ןסיירעצ ןלעוו

 .ןסיירּפ רַאפ טַאהעג ארומ רע טָאה ,תוכולמ ערעדנַא

 -אווער יד רעדייא ךָאנ ,טגָאזעג ָאנַארימ טָאה --- ,ןסיײרּפ ,

 רענרַאֿפ ךיז טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ןוא ןּביוהעגנָא ךיז טָאה עיצול

 עלַאנָאיצַאנ ןייא טָאה ןסיירּפ --- ,ןּביוהנַא ךיז טעוו יז זַא ,טקעטש

 ."רעדנעל ערעדנַא טיס תומחלמ ןריפ :;זיא סָאד ןוא ,עירטסודניא

 -מוא יד טימ ךיז קידנענעכער זַא ,טּביולנעג טָאה ָאּבַארימ
 ַא טימ ןענעגונגַאּב ךיז ?ייוורעד טציא ךיירקנַארפ ףרַאד ,ןדנעטש
 "עג טֹוג טָאה רע שטָאכ ןֹוא ,עיכרַאנָאמ רעלענַָאיצוטיטסנָאק

 יד זַא --- ,טקירדעגסיוא לָאמַא ןיילַא ךיז טָאה רע יו --- ,טסואזו !

 -ער יד ןייג ןזָאל זיא רעריפ ןרענַאיצולַאװער א רַאט ךַאז עטסננירג

 ,ןעמיוצנייא יז -- זיא ךַאז עטסדעווש יד ןֹוא ,רעטייוו עיצולָאװ

 ,עיצולָאװער יד ןעמיוצוצנייא ןַאלּפ ַא טכַארטרַאפ ךָאד רע טָאה

 הבוט עסיורג א ןָאט רֹע טעוו טימרעד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ןוא

 | ,דנַאלרעטַאפ ןייז

 א ןעוועג ץלַא ןופ רעירפ זיא ָאבַארימ -- סָאװ-פָאװ לייוו

 .ץיזצנארפ

 -טסנָאק ַא ןלעטשקעװַא ןענעק טעו רעט-16 רעד סיאול זַא

 ,וצרעד ןעננערּב ןוא ןדָאּב ןטנוזעג ַא ףיוא עיכרַאנָאמ עלענאיצוט

 -ַארימ טָאה םעד ןיא --- ןדעסעּברַאפ ךיז לָאז דנַאל ןיא ענַאֿפ יד ןא

 ענעגייא ענייז ןיא טּביולגעג רעּבָא טָאה רע .טּביולגעג טשיינ ַאּב

 סָאװ ,טעטילאינעג ןייז ןיא ,ןטייקיאעפ ענעגייא ענייז ןיא ,תוחוּכ

 לייוו ןוא ,סָאמ רעשּפיה ץנַאג ַא ןיא טנַאמרַאפ ךעלקריוו טָאה רע
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 "עג יוזַא רַאפרעד ךיז רע טָאה ,טּביולנעג ױזַא םעד ןיא טָאה רע
 רָאה ַא וליפַא טָאה רע ןוא ,גנורינער רעד ןופ רעדור םוצ ןסיר
 רךעדַא ןפָא ,גנורינער יד ןריפ טעו רע ּביוא זַא ,טקפייווצעג טשינ

 אוַא ףיוא ןוא גשוו ַא ףיוא ןריפסיורַא יז רע טעוו ,טקעטשרַאפ
 / סָאאכ ןכעלגעמ ַא ןדיימסיוא ןפוא

 טָאה ,רעבָאטקָא ןטזס ןֹוא ןט-פ ןופ ןעגנוריסַאּפ יד רַאפ ךָאנ

 גינעק םעד ןסיוװ ןזָאל טוואורּפעג ןטייהנגעלעג עקינייא ייּב ַאּבַארימ
 . ,ןפלעה וצ ייז טיירג זיא רע זַא ,ןינינעק רעה ןוא

 ,טלאוועג טשינ ןרעה וליפַא סָאד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא
 ל?אמניק ןלעוו רימ זַא --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,ףָאה ךיא ---

 -ארימ וצ ןעמוקנָא ןזומ ןלָאז רימ זַא ,קירעדינ ױזַא ןלאפ טשינ
 | ,ןָאּב

 :ןּבירשעג יז טָאה ,ןעזרעפ ףַארג םוצ ,ןטּבילעג ריא וצ ןוא
 ךעטסכעלקערש ןוא רעטסכעלרעפענ רעד זיא (ָאּבַארימ) רע ,

 ",עלַא ייז ןופ

 ,ןייגרעטנוא רעסעּב טעוװ יז זַא ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה יז

 | ,ןָאּבַארימ וצ ןעמוקנָא רעדייא
 טָאה טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,טסואוורעד ךיז טָאה ָאּבַארימ ןעוו

 -ער יד ןיא ןוא םעּכ ןיא קרַאטש ןרָאוװעג רע זיא ,םיא ןגעוו טנַאזעג

 -מאזרַאֿפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןיא ןטלַאהעג ןַאד טָאה רע סָאװ ,סעד

 עטַאװירּפ ןיא ךיוא ;טדיקַאטַא ףרַאש ןינינעק יד רע טָאה ,גנול

 טָאה רע ;טריקַאטַא יז רע טָאה ןשטנעמ עטנעָאנ טימ ןכערּפשעג

 ןעמ ןיא שטנואוו ןייז זַא ,ןכָארּפשעגסױא וליּפַא לָאמנייא ךיז
 ןוא טּפַאכרַאפ ךיז רע טָאה דלַאּב רעּבָא ,ןענעגרהרעד יז לָאז

 | ;יוזַא טנַאזעג טָאה

 ןיגינעק רעקינעטרעטנוא ןַא ןופ ;ןּבעל רעסעּב יז לָאז ,ןייג ---

 -עגרהרעד א רעּבא ,טּבעל יז ןעוו ץונ ַא ןּבָאה לָאמַא ךָאנ ןעמ ןעק
 .עידעגַארט ַא ןופ ןידקעה יד טרעוו ןיגינעק עט

 "וצכרוד גנונעפַאה יד ןּבענענפיוא טשינ ץלַא טָאה ָאּבַארױמ

 טימ טפאשטנאקַאב ןסָאלשענ רע טָאה םעד ּבילוצ ןוא ןַאלּפ ןייז ןריפ

 ,ףיוה םוצ טנָאנ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יילרענהישרַאפ

 רעד טשימענניירא ךיוא םעד ןיא ךיז טָאה 1790 רָאי ןיא ןוא

 רע ;ךיירקנַארֿפ ןיא רָאדַאסַאּבמַא רעשיכיירטסע רעד ,יסרעמ הףַארג
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 טָאה רע ןעוו ןוא ,םעד ןגעוו טדערעג טענַאוטנַא ירַאמ טימ טָאה

 יורטוצ ןייק ץלַא טָאה יז זַא ,טנשקעעגנייא ץלַא זיא יז זַא ,ןעזעג

 ,ןָאט וצ סָאװ ןּבָאה טשינ רָאנ םיא טימ לײוו ןוא ןַאּבַארימ וצ טשינ
 םעד ,ןטבילעג סטענַאוטנַא ירַאמ ןגיוצעגניירַא םעד ןיא רע טָאה

 .ןעזרעפ ףַארג ןשידעווש

 ןַאד ןיוש ןענעז טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןעגנואיצַאּב סנעזרעפ

 טשינ רוס ןייק םענייק רַאֿפ ןיוש זיא סע ןוא עמיטניא ץנַאג ןעוועג

 .ךיא טימ טּבעל רע זַא ןוא עסערטעמ ןייז זיא ןינינעק יד זַא ,ןעוועג
 טנעקעג ,טכַאנייּב ייס ןוא נָאטייּב ייס ,טייצ רעדעשי וצ טָאה רע

 -יצ עטַאװירּפ יד ןיא ךיוא ןוא ץַאלַאּפ ןכעלנינעק ןיא ןעמוקניירא

 יד ןגעו ןטָארַאּב ךיז יז טָאה םיא טימ .ןיגנינעק רעד ןוופ ןרעמ

 ןעוו ןוא ,טרעהעגוצ ךיז יז טָאה גנוניימ ןייז וצ ,ןכַאז עטסקיטכיוו

 -ןיבראפ ןיא ןלעטש ָאי ךיז ףרַאה ןעמ זא ,טגָאזעג ריא טָאה רע

 ,ןסערעטניא ענענייא יד רַאפ ןצונסיוא םיא ןוא ןָאּבַארימ טימ גנוד

 טיירג ןיא יז זא ,טרעפטנעעג ןוא תונשקש ריא ןכָארּבעג יז טָאה

 ,ףיורעד

 וצ טקישעגוצ טייצ דענעי ןיא טָאה יז סָאװ ,ווירּב ַא ןיא

 ;יוזַא ןּבירשעג םעד ןגעוו יז טָאה ,דניירפ ןטנַאנ ַא ןריא

 ךיז קיטיונ רעטציא ןזיא סע זַא ,ריד טימ ןייא םיטש ךיא,

 -ַארפ יד ,ןשטנעמ ןסיוועג םענעי טימ גנודניּברַאפ ןיא ןלעטש וצ

 ךיא ןעק ,רימ ךייש סָאװ ?םיא טימ ןדער טעוו רעוו ;רעּבָא זיא עג

 ,קיטיונ רָאנ זיא סע ןעמעוו טימ ןעז ןרעג ךיז לע ךיא זַא ,ןגָאז

 ,"ןיילַא ןָאּבַארימ טימ ,םיא טײמ טשינ רָאנ

 רךיא יא סע זַא ,ץורית ַא ןבענעננָא ווירּב םעד ןיא טָאה יז

 ןיא רע סָאװ ,רַאפרעד םיא טימ ןפערט וצ ךיז םענעגנָא טשינ

 ,ךעלרעכעל ךָאד זויא סָאד רעּבָא ,ןּברָאדרַאפ שילַארָאמ ,ןסָאלעגפױא

 יז ןוא טייקסיורג סָאּבארימ רַאפ טאהעג ארומ טושּפ טָאה יז

 ךיִז טָאה יז יז טקנוּפ ,ןפערט טלָאוועג טשינ םיא טימ ךיז טָאה |

 -נַארפ ןסיורג םעד טימ ןפערט טלָאװעג טשינ קירוצ ןרָאי טימ

 דנורג א טאהעג טָאה יז ןוא ריעטסָאוװ רעקעטשטפירש ןשיזיוצ

 טשינ וזא ,טרעהענ טָאה יז ?ייוו ,ןָאּבַארימ רַאפ ןּבָאה וצ ארומ

 ןוא רעטלפוטשעג א ,רעסואימ אזא זיא רע סָאװ ,ףיורעד קידטקוק

 ,ףושֹּכ ןימ רעדנוזַאב ַא סעּפע ךיז ןיא רע טָאה ,רעקידנעקניה ַא
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 ךיז טעטש רע ןעו זַא ןוא ןשטנעמ טושּפ טריזיטָאנּפיה סָאוװו
 -ראפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיֹוא ןדער קעוװַא
 ןציז ןּביילּב יז זַא ,ױזַא ןטַאטוּפעד עלַא רע טרעּבױצַאצ ,גנולמַאז
 ,טקידנע רע ןעװ ןוא ,סמעטָא עטּפַאכרַאפ טימ ,עטפַאגרַאפ יו
 ןרעה וצ רעווש ךָאנרעד ייז זיא סע ןוא טפעלּפעג יו עלַא ייז ןענעז
 ...רענדער רעדנַא ןַא

 ןופ ןיגינעק יד ,ןשטנעמ עסיורג רַאפ טַאהעג ארומ טָאה יז
 -רַאפ יא יו טליפעגנ טפאשלעזענ רעייז ןיא ךיז טָאה יז ;ךיירקנַארפ

 ומ סָאד ןשטנעמ רעסיורג א ןעוועג זיא ָאּבַארימ ןוא .ענעריול

  -וצנַארפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טָאה רע שטָאכ ,ןּבענוצ ןעמ

 .עלָאר ענייש ןייק טשינ טליּפשעג עיצולאווער רעשיז

 ןּבירשעג טענַאוטנַא יראמ טָאה --- ,ךעלגעמ רָאנ זיא סע ּביוא ,,

 -ענ וטסלָאז --- ,ןָאּבַארימ ןגעוו דניירפ ריא וצ ווירב םענעי ןיא

 עהליו יד ןעמענ ֹוצ גונענ קיאעפ זיא סָאװ ,ןשטנעמ א ןעניפ
 -רעד ןצנַאגניא יז רעדָא ,ליֹומ סָאד ןּפָאטשרַאפ ריא ןוא האירּב
 ךיילג רימ וטסלָאז ,ןשטנעמ ַאזַא ןעניפעג טסעװ וד ּביוא .ןקיטש

 ,י"םעד ןגעוו ןסייוו ןזָאל

 -נַא ירַאמ .ןגיוצענ גנַאל ךיז ןּבָאה ןעגנולדנַאהראפ עליטש יד

 סָאד זא ,טנָאזעג טָאה יז ;טלקנייווקעג ץלַא ךיז טָאה טענַאוט

 -מ טימ גנודניּבראפ ןיא ןלעטש וצ ךיז טשינ יז טזָאלרעד ץרַאה

 ןעלדנַאה ףרַאה ןעמ ױװ ,תוצע ענייז וצ ןרעהוצ ךיז ןוא ןָאּבַאר

 רע זַא ,דשוח זיא יז לייוו ,דנַאל ןיא גנונעדרא ןלעטשוצנייא טציא

 -קֶא ןט-0 ןוא ןט-פ ןופ ןשינעעשוענ יד ןיא טנַאה ַא טאהעג טָאה
 .רעבָאט

 טשינ ךיא ןעק --- ,טנַאזעג יז טָאה --- ,ןשטנעמ ַאזַא טימ ---

 אנוש א זוא רע לייוו ,נינעק רעד טשינ ןוא ךיא טשיינ ,ןָאט וצ ןּבָאה

 ,אנוש ַא רערעזנוא --- טסייה סָאד ןוא ,עײכרַאנָאמ רעד ןופ
 ךיא טָאה רע ןוא ןקרַאמַאל טימ טדערעג םעד ןנעוו טָאה יז

 ןייק טַאהעגנ טשינ ָאּבַארימ טָאה ,טסייוו רע לפיוו ףיוא זַא ,טגָאזעג

 ,רעּבָאטקָא ןט-6 ןוא ןט-פ ןופ ןעגטוריסַאּפ יד ןיא טנַאה

 רעד טגָאזעג רע טָאה --- ,רעכיז ןכַאמ וצ סָאד ידּכ רעּבָא ---

 - ,םעד ןגעוו ןדער ןיילַא םיא טיומ ךיא לעװ --- ,ןיגי עק

 ,םעד ןגעוו טדערעג םיא טימ טָאה רע ןוא
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 רע ןעוו ,םינּפ ןיא ןטיּבעג ןרילַאק יד ךיז ןּבָאה ןַאּבַארימ ייּב
 רע זַא ,טנַאזעג םיא טָאה קרַאמַאל ןעוו ןוא .טרעהרעד סָאד טָאה
 ,קיטכיר טשינ זיא סָאד זַא ,ןיגינעק רעד טרעכיזראפ ןיוש טָאה
 טָאה םעדכָאנ ןוא .ןענייש ןעמונעג םינּפ סָאד ןָאּבַארימ ייּב טָאה
 -אזוצ ןטעברַא וצ טייקכעלנעמ ַא ןגעוו טלדנַאהרַאפ רעמ ןוש ןעמ

 טָאה ןעמ רעּבָא ,תודוס עסינייא טיױרטרַאפ ןַאּבַארימ טָאה'מ ;ןעמ
 ןגעוו ךיז טָאה ןיילַא ָאּבַארימ ןוא ,םיא רַאֿפ טיהעג ץלַא ךאנ ךיז
 :ױזַא ןכָארּפשענסיױא םעד

 ךיא ?יפ ץַאלַאּפירעלויט ןטימ ןעגנודניּברַאֿפ עניימ יא ---
 סע ואוו ,זיוה סיורג ַא ןופ ךיק ַא ןיא טציז סָאװ ,רענייא יו ,ךיז
 ...ץעגרע טלַאהַאּב ןעמ סָאװ ,ץכעקעג ַא סעּפע ןַארַאפ לָאמ עלַא זיא

 ןבָאה סָאװ ,ןעננולדנאהראפ יד ןיא קלָאט א ןגָארטעגניײרַא

 ךערּפשעג ןרעננעל א ךָאנ .קרַאמַאל טָאה ,גנַאל ױזַא ןגיוצעג ךיז
 ,ןינינעק רעד ןוא גינעק םעד ןּבעגעגרעּביא רע טאה ,ןָאּבַארימ טימ
 ;ןייטשרַאפ טכעלש םיא לָאז ןעמ זַא ,טשינ ליוװ ,ָאּבַארימ ,רע זַא

 ןַאלּפ זיא סע ןכלעוו ןיא ןפלעה וצ העדּב טשינ טולָאסּבַא טָאה רע

 טשינ ךיז ?יוו רע ;טייהיירפ רעד רַאפ ףמַאק םעד ןקירררעטנוא וצ

 רע ;קלָאפ סָאד ןקירדרעטנוא וצ גנורעוושרַאפ ןייק ןיא ןקילײטַאּב

 -יטסנַאק ַא ןרעוו טלעטשעגנייא לָאז דנַאל ןיא זַא ,ןפלעה רָאג ליוו

 עיינ יד ןריפכרוד ןוא ןעמעננָא לָאז סָאװ ,עיכרַאנָאמ עלענַאיצוט

 ןופ ןייזליואוו םעד רַאפ טעּברַאעגסיױא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמראפער

 וצ םיירג רע זיא טעברַא אזַא ןיא ,גנורעקלעפַאּב רעצנַאנ רעד

 .געוו א ףיֹוא ןריפפיורא ןוא תוצע טימ ןפלעה

 ןרַאֿפ טשינ טריטנַאראנ רע זא ,טנַאזעג ןפִא טָאה רע ,רעמ ךָאנ

 טרעכיזרַאפ רע ;םיא ןָא זיולּב טשינ ךיז טדנעוו סָאד ?ייוו ,נלָאּפרע

 --ענע ךס ַא טימ ןוא יירטענ ןטעּברַא םעד ןיא טעוו רע זַא ,רעּבָא

 .עיג

 יז טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ ןּכנענרעּביא סָאד טָאה ןעמ ןעוװ
 ןוא ,ךיוא גנוניימ ריא טימ טמיטש סָאד זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד

 קנארענ ןטימ םורַא ךיז ןנָארט גינעק רעד טשינ ןוא יז טשינ זַא
 | .עיכרַאנָאמ עטולָאסּבַא ןַא ןריפוצנייא קירוצ

 ךיא רע ,טקיטיױונעג לָאמ עלַא ךיז ָאּבָארימ טָאה טקענ ןיא

 רע ?ייוו ,ּפָאק ןרעביא זיּב תובוח ןיא ןדָאּבראפ ןעוועג קידנעטש
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 ןיא רע ןעוו ,ןַאד וליפַא ןוא רעגנערּבסױא רעסיורג ַא ןעוועג זיא
 רע טָאה ,עיצולאװער רעד ןופ רענדער רעסיורג רעד ןעוועג ןיוש
 ףעייז טריפעג ךיז ןוא טַארקָאטכירַא ןַא ױװ טבעלעג ץלַא ךָאנ
 -נינעק ןיא זַא ,ןבענעגרעביא םיא טָאה קרַאמַאק ןעוו ןוא .טיירּב
 טננַאלרַאֿפ רע גנוניױלַאב א ראפ סָאװ ןסיוו ןעמ ליוו ףיוה ןכעל
 טָאה ,תוצע טימ ןפלעהסיורַא גנוריגער רעד טעוו רע סָאװ ,רַאּפרעד
 ;לָאצַאב ץְלַא ןופ רעירפ לָאז ןעמ זַא ,ליוו רע זַא ,טרעפטנעעג רע
 ...תֹובוח ענייז עלַא

 ןּבָאה םידדצ עדייב ןוא ,גונעג טָאהעג ָאּבַארימ טָאה תובוח
 טנזיוט סקעז נינעק םייּב ןנירק ףרַאד ָאבארימ זַא ,טקינייאעג ךיז
 יד יו םעדכָאנ ,ןָאילימ ַא -- ךָאנ וצרעד ןוא ,טַאנָאמ ַא סעריל

 .טקידנעעג ןייז ןלעוו גנולמַאזרַאפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ ןעגנוציז

 ןופ רענדער ןסיורג םעד טפיוקענּפָא טושּפ טָאה ץַאלַאּפ רעד

 -פִא טשינ ןעס ןעמ סָאװ ,קעלפ ַא זיא סָאד ןוא ,עיצולָאװער דעד

 -ענ סָאד ;ףיורעד שרעדנַא טקוקעג רעּבָא טָאה ןיילַא ָאּבַארימ .ןשיוו

 -אווער רעד ןופ ןוּבירט רעסיורג רעד ,רע סָאװ רַאפרעד טלעג ןעמ
 ַא ןעוועג םיא ייּב זיא ,ןיגינעק רעד ןוא גינעק םעד תוצע טיג ,עיצוק
 פָאמנייק רעּבָא םיא זיא סע .רע טמענ ,טלעג ףרַאד דע --- ךַאיּב
 ןיגינעק יד ןוא גינעק םעד ןגלָאֿפ ףרַאד רע זַא ,ןלאפעגנייא טשינ
 ,ןטלַאהעג טָאה רע ,טרעקרַאפ ;טלענ םיא ןּביִג ייז סָאװ ,רַאפרעד
 ,טסייה רע סָאװ ,סָאד ןָאט ןפרַאד ייז וַא ,ןגלָאפ םיא ןפרַאד יז זַא
 ,רענייא ןכַארּפשעגסיױא םעד ןנעוו ךיז טָאה ןעננולעג רעייז ןוא

 רענעי טָאה -- ָאּבַארימ, :טייצ רענעי ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ
 ירַאמ ייּב ןוא ןט-16 םעידו סיאול ייַּב טלעג ןעמונעג טָאה --- ,טטָאזעג

 יז ,טרעקראפ רָאנ ,ןריפ ןזָאל ייז ןופ ךיז לָאז רע טשינ טענַאוטנַא

 ."'ןריפ ןזָאפ םיא ןופ ךיז ןלָאז

 ןעמ,, .שרעדנַא טקירדעגסיוא עכקעז סָאד טָאה קרַאמַאל ןוא
 ךַאז .ַאזַא רַאפ טלָאצַאב --- ,טנַאזעג רע טָאה --- ,ןָאּבַאריפ טָאה

 | : ."גנוניימ רענעגייא ןייז ייּב ןּביילּב יוװ

 טָאה ,טכיילגענסיוא ךיז ןֹּבָאה םידדצ עדייּב יו םעהכָאט דלַאּב

 ,ןעלדנַאה וצ ױזַא יו גנוריגער רעד תוצע ןּבעג ןעמונעג ָאּבַארימ
 ןופרעד לָאז רענייק ,םייהענ ןױא רע טָאה תוצע יד ןּבעגעג ןוא

 -קעווַא ךיילג רע טָאה ,סיטיונ ןעװועג רָאנ זיא'ס ןעוו ;ןסיוו טשינ
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 יו ןוא ןָאט וצ סָאװ ןטָארעג םיא ןוא גינעק םוצ ווירּב ַא ןּבירשעג

 -וטנַא יראמ וצ רע טָאה ווידּב יד טריסערדא ןוא ןעלדנַאה וצ ױזַא

 ןלעיצעּפס ַא טימ טקיששגרעּבירַא טייהרעליטש ריא ייז ןוא טענַא

 .חוילשי

 רע זא ,ןסיוו לָאז טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טלָאװעג רעייז טָאה רע |

 -עג ווירב ןייא ןיא רע טָאה רַאפרעד ןוא ,ריא ןופ קרַאטש טלַאה

 ;יֹוזַא ןּבירש

 םיא ןעק סָאװ ,ןַאמ ןייא זיולב ךיז ןּבעל טָאה גינעק רעד,,

 ,"טענַאוטנַא ירַאמ --- זיא סָאד ןוא ,ןפלעהסיורַא
 -ךעריפ רעד ןעוועג טייז ןייא ןופ זיא רע סָאװ םעד רעּביא

 ןופ ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא עּפורנ רעקניל רעה ןופ

 -ַאל ןייז זיא ,ףיוה ןופ רעבענטַאר רעליטש רעד טייז רערעדנַא רעד

 -נײרַא ךיז טָאה רע ןוא ,ענדָאמ ןוא עטאקילעד א רעייז ןעוועג עג

 ,ןּביֹוהנָא טזומעג ןּבָאה םידדצ עדייּב זַא ,רעטנָאלּפ אזַא ןיא טיירדעג

 ,םיא וצ יורטוצ םעד ןרילרַאפ

 ננוריגער סגינעק םנופ קיטילַאּפ יד לָאמ עֶלַא ןקידייטרַאפ

 יַאט ןוא טנעקעג טשינ גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא רע טָאה

 ןּפיצנירּפ ענייז ןגעק ןעוועג זיא םָאד לייוו ,ךיוא טלָאוועג טשינ עק

 רעפרַאש רעד יוװ קידנעטש ןטעהטסיורַא ןוא .גנוניימ ןייז ןגעק ןוא

 ןופ טמוק סָאוװ ,ץלַא ןנעק זיא רעכלעוו ,רענדער רערענאיצולַאוװער

 לייוו ,טלָאװעג טשינ ךיוא ןוא טנעקעג טשינ ךיוא רע טָאה ,גינעק

 .ןעגנוניימ ענייז ןגעק ןוא ןּפיצנירּפ ענייז ןנעק ןעוועג ךיוא זיא סָאד

 -סַאמ ןסיורג ןופ רעקיטילָאּפ ַא ןעוועג זיא רע יו ױזַא ןוא

 סָאו ,ןכַאז עסיורג ףיוא ךיז טסעמרַאפ סָאװ ,שטנעמ .ַא ,בַאטש

 -רעטנוא ךיז רע טָאה ,גנואווש ןטייוו א ןוא םענַאב-טלשוו ַא ןּבָאה

 רַאפ וליפַא שילַאקיזיר זיא סָאװ ,קיטילָאּפ ַאזַא ןליּפש וצ ןעמונעג

 ,ָאּבַארימ א

 -טאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןליּפש וצ ןסָאלשַאב טָאה רע

 -קרַאטש יד טרָאד ןטלַאה וצ ,עקניל יד ןשיווצ ןטסקניל םעה גנול

 טעוו -- ,טקנעדעג רע טָאה -- ,סָאד ;סעדער ערענָאיצולַאװער עמפ

 ןוא ,ןסַאמ יד ןשייווצ רעטּנילַאּב ןוא רערעלוּפָאּפ ךָאנ ןכַאמ םיא

 טנעדיזערּפ רעד ןרעוו טעוו רע ,רעכעה ךָאנ ןנייטש רע טעוװ ןַאה

 ןיוש רע םעוו רעטעּפש ןוא ,גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ
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 ,רעטסינימ-רעימעהפ ןראפ ןכַאמ םיא לָאז ןעמ זַא ,יױזַא ןעיירדסיוא
 טשינ ןוא ,רע טעװ רעטסיטימ-רעימערּפ ןרעוו טעוו .רע ןעוו ןוא
 גנונעדרא ןריפנייא רע טעוו ןַאד ןוא ,הכולמ יד ןריפ ,גינעק רעד
 ןייז טשינ לָאז ךיירקנַארפ ןיא זַא ,ןעז ןיוש טעוװ רע ןוא דנַאל ןיא
 רע לייוו ,עלענָאיצוטיטסנָאק ַא רָאנ ,עיכרַאנָאמ עטולָאסּבא ןייק
 רעד ןיא רעטייוו ןייג םעוו עיצולַאוװעה יד ּביוא זַא ,רעכיז זיא
 ןרעוו טעוו קלאפ סָאד ןֹוא סָאַאכ ןענטנערּב יז טעוו ,גנוטכיר רעּבלעז
 ,טרעטיברַאפ ןוא טשיטנַא

 -ןלָאװער רעד ןופ דאר סָאד טיירדעג םעּפמיא טימ טָאה רע
 -םיוא ןצנַאהניא ךיז לָאז ןוא סקַא רעד ןופ רעטגורַא לָאז יז ידּכ ,עיצ
 -ייהעג ענייז ןּבירשעג ךיוא רע טָאה ןייז םעד ןיא ןוא .ןעיירד ןרעה
 -ַאפ ךיוא ןוא ,ריא  רַאפ רעּבָא ;טענַאוטנַא ירַאמ וצ ךעלווירּב עמ
 טאה ייז ;םענרַאפ רעטיירּב וצ ַא ןעוועג סָאד זיא ,ןט-16 םעד סיאול
 אּבַארימ סָאװ ,טניויםערוטש םעד ןופ טּפַאכרַאפ םעטָא רעד טושּפ
 ,טביולנעג טשינ םיא ןּבָאה ייז .טסַאה ַאזַא טימ ןזָאלּבעצ טָאה
 .ןּביױפג טלָאװעג ָאי אקוד םיא ןּבָאה ייז שטָאכ

 טאה'מ ןעוו טשימעצ יוװ ןעוועג ןעמ זיא ץַאלַאפ-ירעלויט םניא
 -יפ רעה סְלַא רעכעה ןֹוא רעכעה ץלַא טנייטש ַאּבַארימ יו ןעזרעד
 } ןייז רָאנ ףרַאד רע עוו טייצ רעד ןיא !עיצולָאװער רעד ןופ רער
 .שטנעמ ַא רערעייז

 רעד ןופ רעריפ א טלַא ָאּבָארימ טָאה 0 רָאי םנופ ףוס םייּב
 רעדנואוו ןייק ראק זיא סע זַא ,ךיוה ַאזַא טכיירגרעד עיצולָאװער
 ןעמונעג ןעמעלַא ייּב טָאה ץַאלַאּפירעלויט םניא סָאװ ,ןעוועג טשינ
 .סאוו ףיוא טסואוועג טשינ ןּבָאה ייז ןוא ןגיוא יד ןיא ןעלדניווש
 ,טַארזוויטוקעזקע רעזירַאּפ ןיא ןיירַא זיא רע :ןענעז ייז טלעוו ַא רַאפ
 ןייז ןיא עידרַאווט רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רידנַאמָאק ַא ןהָאוועג זיא
 -ַאקַאי םנופ טנעדיזערּפ סלַא ןּבילקעגסיוא םיא טָאה'מ ,טקירטסיד
 רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןרָאװעג ךיוא זיא רע ןוא ,ּבולק-רעניּב
 | .גנולמַאזראפ רעקַאנָאיצַאנ

 ףעד סלַא ןגייטש ןייז וצ ןעוועגנ טשינ גערּב ןייק ראג זיא סע
 ,עיצולאוװער רעה ןֹופ רעריפ

 ,ךיוה + ױזַא ןסקַאװשגסיױא זיױא רע רעדייא ךָאנ וליפַא רעּבא !
 ןוא םיא וצ יורטוצ ןייק טַאהענ טשינ ףיוה ןיא ןיוש ןעמ טָאה
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 טָאה רע סָאװ תוצע יד טנלאפענסיוא ןטלעז רעזיז טרָאד טָאה'מ

 .ןּבעגעג
 טָאה רע ליױו ,טקנערקעג קרַאטש ןָאּבארימ טָאה סָאד ןוא

 ןעועטַאר וצ ןַאלּפ ןייז ןריפוצכרוד םיא טרעטש סָאד זַא ,טּבױלגעג

 .ןעמוק ןעק סָאװ ,סָאַאכ ןכעלגעמ ַא ןֹופ דנַאל סָאד

 ,טגָאלקעג ךיז רע טָאה -- ,טשינ ןעייטשרַאפ ייז זַא ---

 -עדרָא ןוא ץעזעג ןשרעה לָאז דנַאל ןיא זַא ,רַאפרעד ןיּב ךיא ---

 --ִא רעטלַא רעד רַאפ ןיּב ךיא זַא ,טשינ טניימ סָאד רעּבָא ,גנונ

 ןז }0 1 4{ 4 0 .גנונעד

 ןפערט וצ ךיז גנַאלרַאפ םעד טקירדעגסיוא ָאּבַארימ טָאה ןַאד

 .ךעלנעזרעּפ טענַאוטנַא ירַאמ טימ

 .טגָאזעג רע טָאה --- !ןדער ריא טימ זומ ךיא ---

 -נעזרעּפ ןדער ריא טימ טעװ רע ןעוו זַא ,טּבױלנעג טָאה רע

 ריא ףיוא טעוו רע ,ןנייצרעּביא יז טעװ רע ;רעסעּב ןייז טעװ ,ךעל

 ,סָאד ןָאט טעװ ןעמ ,ןגלָאפ תוצע ענייז ןעמ טעוװ ןַאד ןוא ,ןקריוו

 טעװ ,ןרעו טרי-עגכרוד טעװ ןַאלּפ ןייז ןעוו ןוא ,טסייה רע סאו

 גוריגער רעד ןופ רעדור םייּב ןוא טעװעטַארעג ןייז ךיירקנַארפ

 ףיֹוא לייו ,טענַאוטנַא ירַאמ ןוא .אבארימ --- ייווצ ןייטש ןלעוו

 .ןזָאלרַאֿפ טשינ ןצנַאגניא ךיז ןעמ ןעק ןט-16 םעד סיאופ

 ,וקק-ןַאס ןיא טניואוועג ןַאד טָאה עילימַאפ עכעלנינעק יד

 ןוא טנעקעג טשינ ַאּבַארימ טָאה ץַאלַאּפ ןיא ןיהַא ןעמוק רעּבָא

 -עג ןעמ טָאה ףיוה ןטימ ןעגנודניּברַאפ ענייז ?ייוו ,טרָאטעג טשינ

 ןייק טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ךָאנ וצרעד .םייהעג ןיא ןטלַאה טפרַאד

 ארומ טושּפ טָאה יז ;ןָאּבַארימ טימ ןפערט וצ ךיז טַאהענ טשינ קשח

 וי ןלעטשרַאפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה יז ןוא םיא רַאפ טַאהעג

 .ןיײרַא ןגיוא יד ןיא ךיילג ןקוק םיא טעוװ יז יוזא

 גנַאלרַאפ ןייז ןיא טנשסעעגנייא ןעוועג רעּבָא זיא ָאּבַארימ

 ןיגינעק יד ןעוו ןוא ,ךעלנעזרעּפ טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןעז וצ ךיז

 -עגנייא יז טָאה ,הרידּב רעדנַא ןייק טשינ טָאה יז זַא ,ןעזעה טָאה

 | .םיא טימ ןפערט וצ ךיז טמיטשי

 יז לָאז םיא טימ ךיז ןפערט זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא'ס ןוא

 ,ןטרָאג םנופ עלעקניוו ליטש ַא ןיא ,1790 םנופ ,ילוי ןטירד םעד

 .ולקדןַאס ןיא ץַאלַאּפ םייּב ךיז טניפעג סאו
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 -יומ ןיא טכַאנרַאפ גָאטיירפ ןוא .תֹּבש ַא ןיא ןעוועג ץיא סָאד
 רע טָאה טקיטכענעג ,זירַאּפ ןופ ןרָאפעגסױרַא טייחרעליטש ַאּבַאר
 א רענייז םיא טָאה ירפ רעד ןיא תּבש ןוא ,עניזוק א רענייז ייּב
 ַא ןיא ,רעשטוק א רַאֿפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה רעכלעווװ ,קינעמילּפ
 .ץַאלּפ ןטמיטשַאּב םעד וצ טריפעגוצ עטערַאק

 -ענ רעיוט רעד ךָאנ זיא ,ןטרָאג םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו
 טָאה דלַאּב ןוא טּפַאלקעגנא ֿפיטש טָאה ָאּבַארימ .ןסָאלשרַאֿפ ןעוו
 -לעוו ןיא ןזיוועגנָא םיא ןוא רעיוט םעד טנפעעג םיא רַאפ ןַאס ַא
 ירָאמ -- טפראדעגנ טשינ רע טָאה ןייג גנַאל .,ןייג וצ גנוטכיר רעכ
 טראוועג ןיוש טָאה יז .טייוו טשינ ןענַאטשעג ליטש זיא טענַאוטנַא
 | ,םיא ףיוא

 ץלא ןעוו ,ןגרָאמירפ םעד ןיא טגגעגַאּב עדייּב ךיז ןּבָאה ייז
 ךיז טקירד ןעגנולעג רעייז ןוא ,ןפַאלשעג ךָאנ זיא םורַא ןוא םורַא
 . = ,רע טגָאז --- ,ךיז ןּבָאה סע, :רעקירָאטסיה ַא םיוא םעד ןגעוו
 ןוא ,גנומַאטשּפָא ריא טיול ןיגינעק ַא ענייא --- ייווצ טנגענַאּב
 ,""רוטאנ ןייז טיול גינעק ַא --- רעטיױוצ רעד

 ,עטשרע יד ןדעד ןּביוהעגנָא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 רעכלעוו ,אנוש ַא טימ' --- ,טנָאזעג יז טָאה --- ןפערט ךיז --
 ןיגינעק א רַאפ זיא ,עיכרַאנָאמ יד ןטכינרַאפ וצ ןהיואוושעגנ טָאה
 ַא ןיא אנוש רעבלעז רעד ןעוו רעּבָא ,ךַאז עמענעגנָא ןייק טשינ
 !שרעדנַא סעּפע רָאג ןיוש זיא סָאד --- ָאּבארימ

 םיא רַאֿפ טָאה יז ;ןגָאז וצ סָאד חוּכ א ןָאטעגנָא ךיז םָאה יז
 ןוא גינעק רעקיטכעמ רעד ןעוועג טלָאװ רע יו טקנוּפ ,טרעטיצעג
 ןקראטש םעד ןופ טײקטנַאג יד ;ןַאטרעטנוא ןַא רעטייז -- יז
 טייקסואימ ןייז זַא ,טנַאזעג ןיילַא ךיז ףיוא טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ
 טָאה וצרעד ןוא ,ןּפרָאװעגפױרַא דחּפ ַא ריא ףיוא טָאה ,טכַאמ זיא
 רע סָאװ ,רַאפרעד ןגיוא יד ןיא ךיילג ןקוק טנעקעג טשינ ךָאנ םיא יז
 -ןיא טשינ ןליפַא זיא ןָאבַארימ רעּבָא ,טלעג ןעמונעג ךָאד טָאה
 ףרַאד רע זַא ןוא טפיוקרַאפ ךיז טָאה רע זַא ,ןטכַארט וצ ןלַאפעג
 ןרער ןּביוהעגנָא ריא שימ טָאה רע ןעוו ןֹוא ,טימרעד ןעמעש ךיז
 ןא טַאהעג ךיז ןיא טָאה סָאװ ,עמיטש ןייז טרעהרעד טָאה יז ןוא
 ןוא עטפַאנרַאפ ַא ןייטשי ןבילּבעג יז זיא ,רעביוצ ןכעלנייוועגרעסיזא
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 טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ןדעי וצ טרעהעגנייא םַאזקרעמפיוא ךיז טָאה

 : ,טדערעגסיורַא

 רעד ףיוא טָאה .עיצולָאװער רעד ןופ רענדער רעסיורג רעד

 ...טכַאמענ קורדנייא ןקרַאטש ַא ןיגינעק

 ,טענַאוטנַא ירַאמ טימ טדערעג ַאבַארימ טָאה העש ?טרעפ יירד

 ,ןַאלּפ םעד ןּבעגעגרעּביא ךעלטייד ןוא רָאלק ריא רַאפ טָאה רע ןוא

 .ןריפכרוד דלַאּב ףרַאד ןעמ סָאװ
 .זירַאּפ ןופ טנַאג וצ זיא --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ולק-ןַאס ---

 וצ דייסיוא ןַא סעּפע ןעניפעג ןזומ ןיגינעק יד ןּוא גינעק רעד

 ןופ רעטייוו ,שרעדנַא ץעגרע ןרָאפוצסױרַא שינעּביולרע ןַא ןנירק |

 -גיעטנוַאפ ןייק רעדָא ,ןעיּפמעק ןייק ןגָאלשוצ ךיז ייז ןלָאז ;זירַאּפ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד ןיהַא ןפורסױרַא ןוא וָאֿפּב

 םעד ןופ ןרעטייורעד ,ןטַאטוּפעד יד ,ייז זומ ןעמ ;גנולמַאזרַאפ

 ייז ףרַאד ןעמ ;יײז ףיוא טָאה עסַאמ רעזירַאּפ יד סָאװ ,סולפנייא

 טימ ןעלגנירמורַא ךיז ןעמ ףרַאד ןַאד ןוא ,סַאג רעד ןופ ןסי ירּפָא

 ,ןזָאלרַאפ ךיז ןעק ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןטנעמינער עכלעזַא

 ,ןטנעמיגער ירד ןופ ןעמענ יר ןפורעגנָא וליפַא טָאה רע ןוא

 ,לַארענעג םעד ךיוא ןוא ןזָאלרַאפ ךָאנ ךיז ןעק ןעמ עכלעוו ףיוא

 .ןטנעמיגער ענעי ןלעטש לָאז ןעמ עדנַאמָאק םנעמעוו רעטנוא

 לייווהעד ןעמ ףרַאד --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ןטעיאּפַאֿפ --

 .רעטעּפש ןעיצוצ ןעמ טעוו םיא ;טייז ַא ןָא ןטלַאה

 טָאה ןוא ןענַאטשעג טענַאוטנַא ירַאמ זיא עטרעּביױצַאּב ַא יו

 רַאפ טָאה יז .טגָאזעג טאה ָאּבַארימ סאו ,ץלַא וצ טרעהעגנייא ךיז

 ךס ַא טימ ,רעטקַארַאכ ןטסעפדןזייא ןַא טימ ןשטנעמ ַא ןעזעג ךיז

 יװ סיױװ ןוא ןריגער ןעק סָאװ ,רעשרעה יא --- עיגרענע ןוא טומ

 ' .ױזַא

 ױלַאּפ עתמא טדער שטנעמ ַא ױזַא יו ,ךיא רעה ךעֿפדנע ---

 ןייא טשינ םיטש ךיא שטָאכ ןוא --- .טנָאזעג םיא יז טָאה --- ,קיט

 ןַא טנעז ריא זַא ,רעכיז רעּבָא ךיא ןיּב ,טגָאז ריא סָאװ ,ץלַא טימ

 ,הבולמ ַא ןריפ וצ שטנעמ רעד טנעז ריא זַא ,,ןַאמסטַאטש רעתמא

 ןרַאפ ןוא ,ןרעה וצ סָאד םענעטנָא רעייז ןעוועג זיא ןָאּבַארימ -

 :טגָאזעג ןיגינעק רעד רע טָאה .ןייגקעוװַא

 ןפור טגעלפ ,ךיירטסע ןופ ןירעזייק יד ,רעטומ רעייא ןעוו ---
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 -רע ,ךיז ןענענעזעג םייּב ,לָאמ עלַא םיױא יז טָאה ,ןשטנעמ ַא ךיז וצ

 םָאד טעוו ,םַאדַאמ ,ריא זַא ,ףָאה ךיא .טנַאה ריא ןשיוק וצ טּביול

 יד ןָאטעגסיױא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד --- ...ןּביולרע ךיוא דימ

 ,ןּפיל סָאּבַארימ וצ טנַאה יד ןנָארטעגוצ ןוא .עקשטנעה

 ןיא רע ןוא טנַאה רעד ןיא שוק ַא ןּבעגעג ריא טָאה ַאּבַארימ

 ,רעטרעטסייגאב א קעוַא

 -ולּפ ןייז וצ טנַאזעג םעדכָאנ רע טָאה --- ,שיוק רעד טָא ---

 -ַאק רעד טימ םיא ףיוא טרַאוועג רעיוט םייּב טָאה רעכלעוו ,קינעמ
 ...עיבכראנַאמ יד טעװעטַארעג טָאה שיוק רעד טָאה -- ,עטער

 עטעראק רעד ןיא ןיֹוׁש זיא רע ןעוו ,טנָאזעע רע טָאה ךָאנ ןוא

 :ןסעזעג

 ,ךעלקילגמוא ךעייז ןיא יִז ,לּבָאנ זיא יז ,םיורג זיא יז ---

 ...!ןעוועטַאר יז לע ךיא רעבָא

 -ַאֹר עטלּפָאד ַא רַאפ סָאוװ טסואוועג טשינ ךָאנ טָאה'מ שטאב

 ךָאד ןזיירק ערענָאיצולַאוװעה יד ןיא ןעמ טָאה ,טליּפש ָאּבַארימ על

 -יה רעה יו רערעדנַא ןייק טשינ ןֹוא ,רשח טימ םיא ףיוא טקוקעג

 םניא ףרַאד'מ זא ,טרענודעג טָאה טַארַאמ רעקיטומ ןוא רעקיצ

 -ומ ןוא תוילת טרעדנוה טכַא שטָאכ ןלעטשסעװַא ץַאלַאּפירעלויט

 עכלשוו ,רעניּבָאקַאי ערעדנַא .ןטשרע םעד ןעננעהפיוא ןָאּבַאר
 טאהעג .ארומ ןוא טטַארַאמ יו טומ ליפ יױזַא טַאהעגנ טשיינ ןּבָאה

 -ענ'ס זַא ,ןנירשעג טָאלג ןּבָאה ,ןָאּבַאריפ ןגעק ןפָא ןטערטוצסיורַא

 ןַא ןּבָאה ףרַאד'מ ןוא ןעייר ענעגייא יד ןיא רעטעררַאפ ךיז ןעניפ

 ,טציהעג ןוא טכָאקעג ךיז ןעמ טָאה ןּבֹולק יד ןיא ;ייז ףיוא גיוא

 רע סָאװ ,געוו םעד ףיוא ןעגנַאגעג רעטייוו ךיז זיא ָאּנַארימ רעּבָא

 טא זיולּב זַא ,טּביולגעג טָאה רע ןוא ,ךיז רַאפ טנכייצעגנָא טָאה

 -טיוא ןוא ךיירקנַארפ ןיא עיצולאוװער יד ןעוועטַאר טעוװ געוװ רעד

 .סָאַאכ ַא ןדיימ

 סָאװ ,ץלַא ףיוא ןוא ףיוה ןפיוא גיוא ףרַאש ַא קידנטלַאה

 -ומיץנַאניפ רעד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ַאּבַאדימ טָאה ,רָאפ טמוק ןטרָאד

 "רַאפ ךיילג ךיז טָאה רע ןוא ,געוו ןיא םיא טייטש רעקענ רעטסינ

 רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,סעדער יד ןיא ;םיא ףיוא טייל

 ןוא ןרעקענ טריקיטירק ףרַאש רע טָאה ,גנולמאזראפ רעלַאנַאוצַאנ

 ,טשינ ןגיוט ןרָאטעמ סרעקענ זַא ,ןזיווַאּב טָאה רע ;ןדָאטעמ ענייז
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 -רַאֿפ רָאנ ,דנַאלי ןיא ענַאל יד טשינ ייז ןרעסעבראפ רָאנ טשינ זא

 יֹוזַא ןרעקענ ףיױא טָאה רע .ענַאל יד ךָאנ ןרעגרעראפ ייז ,טרעק

 ןוא ,ןרינגיזשר וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא רענעי ןיּב ןּבָארגעג גנַאל

 -ַאנָאיצַאנ רעד ןיא סאו ןעוועג זיא ייּברעד עטסקידריווקרעמ סָאד

 רעייז ןעמונעגפיוא עיצַאנניזער סרעקענ ןעמ טָאה ננולמאזרַאפ רעל !

 ,שטנעמ רעּבלעז רעד ןעוועג טשינ רָאנ טלָאװ רע יו ךיילנ ,טלַאק

 -ַאנַאיצַאנ ַא ןפורפיונוצ לָאז'מ זַא ,וצרעד טכארבעג טָאה רעכלעוו

 ,רעבלעז רעד ןעוועג טשינ רָאג טלָאװ רע יו ךיילג ,גנולמַאזרַאפ על

 -ער ַא ףיוא ןנַארטעגמורַא דַארַאּפ טימ טָאה'מ טערטרַָאּפ סנעמעוו

 ...זירַאּפ ןֹופ ןסָאנ יד ףיוא עיצַארטסנַאמעד רערענאיצולַאװ |

 ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז טשינ טייצ ןייק טָאה עיצולָאוװער א

 ןיא לָאמַא ןוא ,ייז ןָא טסענרַאפ יז --- ןטייקכעלנעזרעּפ ענלעצנויא -

 ןוא ןטסנידרַאפ ערעייז ּפֶא ןצנַאגניא טשיוװ יז זַא ,לַאטורּב יױזַא יז

 | .נעוו ריא רעטייוו ךיז טיינ יז

 סנש16 םעד סיאול ןיא ךיז טָאה עיצַאנגיזער סרעקענ ךָאנ |
 -סינימ ןייא ;ןרָאטסינימ ןופ שינעגנירּפש ַא ןביֹוהעגנָא גנוריגער

 -עג טָאד ןיא ױזַא ןוא ,ףיֹורַא זיא רערעדנַא ןַא ןוא ּפָארַא זיא רעט

 טשינ ךיז טָאה רעטסינימ ןייא ןייק ןוא טייצ ערעננעל א ןעגנַאג

 רע רעדייא לייוו ,ץַאלּפ ןייא ףיוא קירעהעג יוװ ןעמערַאװנָא טנעקעג

 .טרָא ןייז ןעמונרַאפ רערעדנַא ןַא ןיוש טָאה ,טרירעג ךיז טָאה

 עיינ עלַא יד לייו ,טכָאקעג קראטש ןַאד ךיז טָאה ָאנַארימ

 "עג ןענעז ,טעניּבַאק םניא ןעמונעגניירא טָאה'מ סָאװ ,ןרָאטסינימ

 ןייק ןּבָאה טנעקעג טשינ טָאה קלָאפ סָאד ןעמעוו וצ ,עכלעזַא ןעוו |

 "נעק ענעכָארּפשעגסיױא ,ןטַארקַאטסירַא ןעוועג ןענעז ייז ;יורטוצ

 טעוו סָאד זַא ,טסואוועג טָאה ָאּבַארימ ןוא ,עיצולָאװשר רעד ןופ רענ

 ךָאנ ןרעוו טעוו ףמַאק רעד ןוא ןסַאמ יד ןציירעצ רעמ ךָאנ יאדוַא

 ,טרעטיּברַאפ רעמ

 -ןלָאװער יד יא ,עיכרַאנָאמ יד יא ןעועטַאר טלָאוװעג טָאה רע |
 -ןלָאוװער יד ןוא ,סקניל ןריפ טלָאוװעג רע טָאה עיכרַאנָאמ יד ,עיצ

 סָאר וַא ,טּביולנעג טָאה רע ןוא ,סטכער ןריפ טלָאוװעג רע טָאה עיצ

 טימ ןינינעק יר ןפרָאװרַאפ רע טָאה .נעו רעטסעּב רעד רעטציא זיא

 זַא ,ןּבירשעג ריא רע טָאה ווירּב ןדעי ןיא ןוא ,תוצע טימ ןוא ווירּב

 ;ןייג טציא ףרַאד גנוריגער יד ןכלעוו ףיוא געוו רעד זיא סָאד טשינ
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 -ָארּפשעגסױא סלַא טנַאקַאּב ןענעז סָאװ ,ןרָאטסינימ עכלעזַא טשינ

 ןליטשנייא ןענעק טציא ןלעוו ,עיצולָאװער רעד ןופ רענגעק ענעכ |
 ךָאנ קלָאפ סָאד ןלעוו ייז . ,טרעקראפ רָאנ ,דעטימעג עטציירעצ יד

 ריא ןיא טסנרע ךעלקריוו זיא גנוריגער יד ּביוא ןוא ;ןצוירעצ רעמ

 ךיז ןוא עיצולָאװער רעד טימ תורשּפ ףיוא ןיינוצנזיא ןכערּפשרַאֿפ-
 ,יז ףרַאד ,ןדנעטשמוא עיינ יד וצ ,ןעגנוננידַאּב עיינ יד וצ ןסַאּפוצ

 ןוא עיצולָאװעד רעד ןופ םָארטש םעד ןיא ןזָאלניירַא ךיז יז זומ

 ..ןעמיוצנייא יז ןיילַא טימרעד)
 ןעמענוצניירַא טָאטשנַא זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ סָאּבַארימ

 טנַאקַאב ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזַא טעניּבַאק-ןרָאטסינומ םניא
 ןעמ לָאז ,עיצולאװער רעד ןופ רענגעק ענעכָארּפשעגסױא סלַא

 ,עיצולאווער רעד ןופ רעריפ יד ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ןעמענניירַא
 .רעניבָאקַאי יד -- עקניל-םערטסקע יד עקַאט ןוא ;

 ןעוועג רע זיא ,עיצַאוטיס יד ןעועטַאה ןענעק טעוװ סָאד זיולּב י"-

 -םיא ןייז ןטלאהוצנייא ידֹּכ ,םָארטש ןָא ןּפַאכנָא ךיז --- רעכיז

 !ךעלנעמ רָאנ זיא סע טייוו יו ,טעּפ

 -עג ךיז רע טָאה --- ,טשינרָאג טרָאד ןעייטשרַאפ ייז זַא -- ===
 -םינימ יא טרעוו רעניבָאקַאי ַא ןעוו זַא ,טשינ ןסייוו ייז --- ,טגָאלק

 / ..רעניּבָאקַאי םיוא רע טרעוו ,רעט|
 ;טרעהעגוצ טשינ תוצע ענייז וצ ךיז ןעמ טָאה ףיוה ןיא רעּבָא |

 ןקָארשעג ךיז ,עיצולָאװעד רעד רַאפ טַאהעג ארומ ןעמ טָאה טרָאד
 אזא ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ רָאנ ךיז ןוא רעניּבָאקַאי יד רַאפ

 ,טעניּבַאק ןרָאטסינימ םניא ייז ןעמענניײרַא יו ,ךאָז

 -עגוצ ָאּבַארימ טָאה 1790 רָאי םנופ רעּבָאטקָא ןט-14 םעד |
 ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ווירּב ןרעגנעל ַא טענַאוטנַא ירַאמ וצ טקיש |

 ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןעמראפער יד ףיוא טלעטשענּפָא רעגנעל

 -ירּפ יד ןפַאשּפָא לָאז'מ ,ןגָאלשעגרָאפ טָאה רע ;דנַאל ןיא ןרישנייא

 -ריק רעד ןופ ןליײטּפָא ךיז לָאז'מ ,ןטַארקַאטסירַא יד ןופ סעיגעליוו

 ,עסערּפ רעד רַאפ טייהיירפ עקידנעטשלופ ןריפנייא לָאז'מ .,עכ .

 -טנַארַאפ ןייז לָאז םוירעטסינימ סָאד זַא ,ןריפנייא ךיוא לָאז'מ

 -ער ךָאנ ןוא ךָאֹנ ןוא ,קלָאפ םנופ רעטערטרַאפ יד וצ ךעלטרָאוװ

 טשינ רעּבָא ;טנעמַאמ ןקיטציא םניא קיטיונ ןענעז סָאװ ,ןעמרָאפ-
 טרעהענוצ ךיז ןּבָאה טענַאוטנַא ירַאמ טשינ ןוא רעט-16 רעד סיאול
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 טשינ םיא ןּבָאה ייז ;ןּבענעג ייז טָאה אּבַארימ סָאװ ,תוצע יד וצ

 םיורנ וצ ןעוועג זיא םַאדנָארּפ ןייז ןופ םענרַאפ רעד ,ןענַאטשרַאֿפ

 נָא םעד טכַאמעג ןּבָאה ייז סָאװ ,טייצ רעבפעז רעה ןיא ;ייײז רַאפ

 ןֹּבֶאה ,עיכרַאנָאמ רעלענַאיצוטיטסנָאק ַא רַאפ ןענעז ייז זַא ,לעטש

 בא ןַא ןקיטסעּפַאּב וצ ױזַא יוו ,רענעלּפ טימ ןנַארטעגמורַא ךיז ייז

 ,טענַאוטנַא ירַאמ ןעוועג זיא ןירעריפ עצנַאנ יד ;עיכרַאנָאמ עטולַאפ

 ןעננילעג ףוס לֹּכ ףוס ריא טעוו'ס זַא ,טפָאהעג ץלא טָאה יז ןוא

 ,תוכולמ עשידנעלסיוא ןֹופ ףליה רעד טימ ןַאלּפ ריא ןריפווצכרוד

 ןקיטשרעד ןוא רעטילימ ןקישיניײרַא ךיירסנַארפ ןייק ןלשוו עכלעוו

 .עיצולָאוװװער יד

 טשינ ךרַאמ ןטקנערשַאּב ריא טימ טָאה יז סָאװ ,םעד ץוח ןוא

 טשינ יורטוצ ןייק םיא וצ יז טָאה ,ןָאּבַארימ ןייטשרַאפ טנעקעג

 יד רַאפ טלענ ןעמונעג ריא ייּב ךָאד טָאה רע לייוו ,ןּבָאה טנעקעג

 ...ןבענעג טָאה רע סָאװ ,תוצע

 רע סָאװ ,םעד ןנעװ טכַארטעג טשינ רעּבָא טָאה ָאּבַארימ

 סָאװ ןָאט לָאז'מ ,ןגלָאפ םיא לָאז'מ טלָאװעג טָאה רע .טלעג טמענ

 ןוא רעקיצנייא רעד ,גנוניימ ןייז טיול ,זיא סָאד ?לייוו ,טסייה רע

 זַא ,טשינ םיא טנסָאפ'מ זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו ןוא .געוו רעטסעּב
 ןדעה וצ קירעגיינ,, זיולּב ,טקירדענסיוא ךיז טָאה ןייֵלא רע יו ,זיא'מ

 -םיוא ןצנַאגניא רע טָאה ,' ןגְלָאפ וצ טשינ רעּבָא ,טגָאז רע סָאװ
 .טענַאוטנַא ירַאמ וצ ווירּב ןקישניירַא טרעהעג

 םוצ ןבירשעג ןַאד רע טָאה --- ,דניירפ ןיימ ,ךעקקריוו ,ונ,,

 ,ערע ןיימ ןּבענקעװַא טשינ םענייק לעװו ךיא -- ,קרַאמַאל הףַארנ

 ..ֿפָאק ןיימ ןּבעגקעװַא טשינ ךיא ליוו ףיוה ןכעלגינעק םעד ןוא

 ןריפנייא דנַאל ןיא לָאז'מ זַא ,רַאפרעד ןיּב ךיא זַא ,תמא זיא'ס

 רעטלַא רעד רַאפ ןיּב ךיא זַא ,טשינ טניימ סָאד רעּבָא ,גנונעדרָא
 ,""גנונעדרא

 -ענפיוא טָאה ןוא ןניוצעגקירוצ ךיז טָאה ָאּבארימ יו םעדכָאנ

 ךיז ייז ןּבָאה ,ןיגינעק רעד ןוא גינעק םעד תוצע ןּבעג וצ טהעה

 עכלעוו ,ןעניױשרַאּפ עקיסעמלטימ רעייז טימ טלגנירעגמורַא עדייּב

 ,ןעמרָאפעהר עֶלַא יד ןֹוא עיצולָאװער יד טסַאהעג ךעלקריוז ןּבָאה
 "רעד זיא'ס ןוא ,טריפעגנייא טָאה גנולמאזראפ עלַאנָאיצַאנ יד סָאוו

 ,טרעדַָאפעג טָאה ןרָאטסינימ יד ןֹופ רענייא זַא ,טייוו יוזא ןעגנַאנ
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 -יר רעשינָאברוּעצ רעד ןופ ןָאפ יד ןעגנעהסיורַא קירוצ לָאז'מ זַא
 -ָאווער יד סָאװ ,ןָאפ רעיינ רעד ןופ ןגָאוּפא ךיז לָאז'מ ןוא עיטסַאנ

 .ןרילָאק יירד יד טימ ןַאפ יד --- ןעמונעגנָא טָאה עיצול
 --- !רעדגיק רַאפ לכעליּפש ַא סְלַא ןּביילּב ןָאפ ענעי לָאז ---

 .טקירדענסיוא ךיז רעטסינימ רעה טָאה

 רעד ןיא טָאה רע ןוא ןסָארדרַאֿפ קרַאטש ןָאּבָארימ טָאה סָאד

 ,םעה ןגעוו עדער עקרַאטש ַא ןטלַאהעג גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ

 ---,עמיטש-ןּבייל ןייז טימ ןנירשעג רע טָאה -- ,טרָאד ייז ---

 נומ'מ ןזַא ,ךעלטנפע ןנָאז וצ ןגַאװ ייז זַא ,הּפצוח ליפ ױזַא ןּכָאה

 דימ סָאו ,ןלייטרוארָאפ עטבעלענּפָא ןוא עטלַא יד ייּב ןטלַאה ךיז
 עלאנַאיצַאנ יד זא ,ןגָאז וצ ןגַאװ ייז .טפַאשענּפטָא ןיוש ָאד ןּבָאה
 יו ,ןעיירעליּפש עכלעזַא טימ ןּבעגּפָא טשינ ךיז ףרַאד גנולמאזרַאפ

 ןצנַאנניא רָאג ןטלָאװ ןטפירשפיוא ןוא ןָאפ א יו טסנוּפ ,ןַאפ ַא

 ןופ ןעגנוגעווַאּב עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא עלָאר ןייק טליּפשעג טשינ

 ןענָאפ ערענָאיצוסַאװער יד ,ןרעה עניימ ,ןיינ ..,טייהשטנעמ רעד

 -םער םעד ןעניױװעג ןלעוו ייז ןוא ,טנעוו יד ףיוא ןרעטאלפ ןלעוו
 "וחצנ ןוא ןטכַאלש ןופ סנכייצ יו טשינ ,רעדנעק עלַא ןופ טקעּפ

 רירפ ןוא טפַאשטניירפ ,טייקכעלרעדירּב ןופ סנכייצ יוו רָאנ ,תונ

 -יט רַאפ קערש זופ סנכייצ יו ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טייה
 !רערעוושראפ ןוא ןענַאר

 ןרָאצ ןקרַאטש א ןפורעגסיורַא טָאה סָאּבַארימ עדער יד טָא

 יז סָאװ ,רַאפדעד ןעוועג ךיוא זיא סָאד ןוא .טענַאוטנַא ירַאמ ייּב
 טפיוקרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,םענייא ףיוא יו טקוקעג םיא ףיוא טָאה

 יייז ןנַאזוצסױרַא טשינ טכער ןייק רעמ טָאה סָאװ ןוא טלעג רַאפ

 -נוא ןַא ףיוא יוװ טקוקענ טשינ ךיז ףיוא טָאה רעּבֶא רע .גנוניימ

 רע שטָאכ ,גנוניימ ןייז ייּב ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ;ןטפיוקעגרעט

 ירַאמ ןסיוו טזָאלעג טָאה רע ןעוו ןוא .ףיוה ןיא טקעג ןעמונעג טָאה

 ריא רַאפ ןוא ריא טימ ןפערט רעדיוו ךיז ליוו רע זַא ,טענאוטנא

 -טנעעג טָאה יז ןוא ,קיטקַאט ןייז ,טקנוּפדנַאטש ןייז ןכַאמ רָאלס

 ןרָאװעג רע זיא ,ןפערט טשינ רעמ םיא טימ ךיז ליוװ יז זַא ,טרעפ

 -רַאפ טיפ טדערעג ןיגינעק רעד ןוא גינעק םעד ןנעוװו טָאה רע ;זייּב

 יז ןּבָאה ''תומהב עטניורקעג ,, יו ןעמָאנ רעדנַא ןייק ,גנורעטיב

 ןּבעל ןוא ביי טימ רעדיוו ךיז טָאה דע ןוא ,טַאהעג טשינ םיא ייַּב
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 ײקַא רעמ ךָאנ ןרָאוװעג זיא ןוא עיצולאוועד רעד ןיֹא ןפרָאװענטיײרַא

 .גנולמַאזרַאפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןיא וויט

 ץלַא ךיז טָאה גנורינער יד ,ןֹכָאװ עכעלטע קעװַא ןענעז סע

 ןענַאװ ןופ ,םרעטנָאלּפ עכלעזַא ןיא טיירדענטירַא רעמ ןוא רעמ

 -וטנַא ירַאמ טָאה ןַאד ןוא ,ןכירקוצסיורַא רעווש ןעוועגנ ריא זיא סע

 רע זַא ,ןטעּב םיא ,חילש ןלעיצעּפס ַא ןָאבַָארימ וצ טקישעג טענַא

 .תוצע ןּבענ רעדיוו לָאז

 -נָא רעדיוו טָאה רע ןֹוא ןדערהעּביא טזָאלעג ךיז טָאה ָאבַארימ

 ,ןזיווַאּב טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ווירּב ןגנַאל ַא ןינינעק רעה ןּבירשעג

 .ןטַאטלוזש- עטוג ןייק ןעגנערב טשינ טעוװ עיצולאוועררטנַאק ַא זַא

 ,טָאה סָאװ ,ןַאלּפ ַא ןנָאלשעגרַאפ ךיוא רע טָאה ווירּב ןבלעז םעד ןיא

 יד יא ,עיצולאוװעה יד יא ןעוועטַאר טפרַאדעג ,ננוניימ ןייז טיול

 -םיוא יד ןעיצ וצ גונעג ''לַאטורּב , ןעוועג זיא רע ןוא ,עיכרַאנָאמ

 ,רעטסנרע ךס ַא ענַאל יד ןיא טציא זַא ,ףיוה םנופ טיײקמַאזקרעמ

 ןייגנייא ןפרַאד רעּבירעד טעוו'ס זַא ןוא רעירפ ןעוועג זיא יז יו

 .תורשּפ ערעסערג ךָאנ ףיוא

 -ַאר וצ טכַאמעג טָאה ַאבאהימ סָאװ ,ךוזרַאפ םעיינ םעד ןופ = |

 טָאה רע ןעוו ןוא ,ןרָאװעג טשינראנ רעדיוו זיא ,ענַאל יד ןעוועט

 זַא ןוא ךױור ןטימ קשווא ןעייג ןעננונעפָאה עטייז עֶלַא יו ןעזעג

 םייּב ןייטש לָאז רע זַא ,וצרעד ןעמוק טשינ לָאמנייק ןיֹוש טעוו'ס

 ררַאֿפ יוזַא ןרָאװװעג רע זיא ,ךיידקנַארפ רעּביא ןרינער ןוא רעדור

 טָאה רע ןֹּבעל ןגייא ןייז טנערּברַאֿפ טושּפ טָאה רע זַא ,טלפייווצ

 רע ;טעּברַא םישדח ןוא ןכָאוװו טקַאּפעגניײרַא גָאט ןקיצנייא ןדעי ןיא

 רעלַאנַאיצַאפ רעד ןופ ןעננוציז עֶלַא ףיוא וויטקַא רעייז ןעוועג זיא

 רע ;ּבולק-רעניּבָאקַאי םנופ ןעננולמַאזרַאפ עלַא ףיוא ,גנולסַאזרַאפ

 -ענ רע טָאה םוטעמוא ןוא ,ןטעטימָאק עלַא ןיא טכָאקעג ךיז טָאה

 רע טָאה טכַאנייּב ןוא ,טעּברַאעג רע טָאה םוטעמוא ,סעדהער ןטלַאה

 טלעוו יד סָאװ ףיוא טשועדנַאמַאקעג ןוא עטּבילעג טימ טעילוהעג

 ...םייטש

 טשינ ןּבָאה ,םיא וצ טנָאנ ןעוועג ןַאד ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד

 יװ ,עיגרענע ןוא חוּכ ?יפ ױזַא טמענ רע ואוו ,ןייטשרַאפ טנעקעג

 ענייז עלַא טכַאמעג רדימ טָאה רע ;רעּבירַא סָאד טגָארט רע ױזַא

 סע .םיא טימ טעּברַאעג ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עלַא ,ןראמערקעס
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 ץנַאג ַא רֶאָנ ,רענייא טשינ זיא שטנעמ רעד זַא .,טכודעג ךיז טָאה

 -יוהעגמוא ןַא סעּפע זַא ;ןשטנעמ קילטנעצ רַאּפ ַא .רעדָא ,קילטנעצ

 טביירט ,םיא טנָאי ,טשינ ןכיילג ןייק ךיִז וצ טָאה סָאװ ,טפַארק ערע

 עלא ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןוא .טונימ ַא ןעור טשיִנ םיא טזָאל ,םיא

 ,עיגרענע עכעלנייוועגרעסיוא ןייז ,תוחוּכ ענייז טרעדנואווַאב .ןּבָאה

 ןיוש טעוװ רע זַא ןוא טנַאנ זיא ףוס ןייז זַא ,ט?יפעג ןיוש רע טָאה

 ...ןבעל טשינ גנַאק

 "נַאגעג ןיא ָאבארימ ןעוו ,1101 ראי םנופ ,ץרעמ ןט-2/ םעד

 ןפיוא םיא זיא ,גנולמאזראפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ גנוציז ַא וצ ןעג

 םענייז וצ ןייגניירא טזומענ טָאה רע ןוא ןרָאוװעג טוג טשינ געוו

 ,לסיּבַא ןעורּפָא ךיז בוטש ןיא טניירפ ַא

 -וצ א ןיא ןַאוװיד ןכיוו ַא ףיוא ןנעלענ רע זיא העש עצנַאג ַא

 -:ימעג םיא טָאה'מ ;טדערעג םיא וצ טָאה'מ ;תושלח ןופ דנַאטש
 טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש ןוא ,ןפלאהעג טשינ טָאה'ס רעּבָא ,טרעט

 וצ רָאנ ,םייהַא טשינ רעּבָא ,קעוַא רע זיא ,רעסעּב טליפרעד ךיז

 ...גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןֹופ גנוציז רשד

 ןיא'ס זַא ,ןעזעג ךיילג ןעמ טָאה ,ןעמוקעטגניירַא זיא רע ןעוו
 טָאה רע ,סָאלּב ןעוועג זיא רע .ָאּבַארימ רעּבלעז רעד טשינ ןיוש

 -קעוַא ךיז טָאה רע ןעוו רעּבָא ,טרעטַאמענסיוא רעייז טקוקעגסיוא

 דעדיוו םיא ןיא ןעמ טָאה ,ןדער עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טקעטשעג

 ַא יו טָאה עמיטש-ןּבייל ןייז .ָאּבַארימ ןקידרעירפ םעד טנעקרעד

 ןענעז ןטַאטוּפעד עלַא ןוא ,לַאז ןצנַאג ןרעּביא טכליהעגּפָא רענוד

 ,טדערעג טָאה רע ןעוו ,עטפושּכראפ יו ןסעזעג

 יד ןעוו ןוא ,ןטלַאהשג גָאט םענעי ןיא רע טָאה סעדער ףניפ

 -יז ןַאד טָאה רע .םייהַא קעוװַא רע זיא ,ןסָאלשענ ךיז טָאה גנּוציז
 ףעלַאנַאיצַאנ רעד ףיוא ןיוש רע טעוו רעמ זַא ,טסואוועג טשינ רעכ
 .ןטלַאה טשינ רעמ טרָאד סעדער ןייק ןוא ןייז .טשינ גנולמַאזרַאֿפ

 סאו ןוא ,טעּב ןיא טניילעגקעװַא םיא ןעמ טָאה םייה רעד ןיא

 -ענ טָאה רע .רענרע ןוא רעגרע ץלא ןרָאװעג ענַאל ןייז זיא לָאמַא
 ןטסננַא ןיא ןפרָאוװעג ךיז טָאה רש ,ןקָאטיײװ עכעקקערש ןופ .ןטיל
 ,ןפאלש טנעקעג טשינ רע טָאה טכַאנייּב ןוא

 עצנאנ יד זיא ,ןנעלע טעּב ןיא זיא רע סָאװ ,געט עכעלטע יד
 יא רעכלעוו ,סינַאּבַאק רָאטקָאד-זיױה ןייז םיא ןּבעק ןעוועג טייצ
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 -עג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ .טניירפ רעטנַאנ ַא רענייז ןעוועג ךיוא

 ןפור ןזָאל לָאז רע ,ןטָארעג םיא ןּבָאה ,טכַאמ רע סָאװ .ןעז ןעמוק

 םיא זיא ןּבעל סָאד ,טלָאװעג טשינ טָאה רע רעּבָא ,רָאטקָאד א ךָאנ

 .ןופרעד ןרעוו רוטּפ טלָאװעג טָאה רע ןוא סאמנ ןעוועג יוװ ייס ןיוש

 יצ ,ןּבעל ןּביילּב לע ךיא יצ ןסיוו ןענעק ןעמ טעוװ ןעוו ---

 ,סיגַאּבַאק רָאטקָאד םעד טגערפענ רע טָאה -- ?ןיינ

 .טרעפטנעעג םיא רָאטקָאד רעה טָאה --- ,תבש ---

 ,טגעהפשג ָאּבַארימ טָאה --- ?טנייה זיא סָאװ ןוא ---

 .גָאטשרענָאד זיא טצייה ---

 ,טלעוּפעג םיוק ןָאּבַארימ ייּב ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא גָאטיירפ

 רעמ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רע .רָאטקָאד ַא ךָאנ ןעננערב לָאז ןעמ

 ןייא יװ טלַאק ןעוועג םיא ייּב ןענעז טנעה יד ;קידעּבעל יו טיוט

 -עג םעטָא םעד םיוק טָאה רע זַא ,טקיטשעג ױזַא םיא טָאה'פ ןוא

 .רָאלק טעּברַאעג םיא ייּב ךָאנ טָאה ךרַאמ רעד רעּבָא ,ןּפַאכ טנעק
 טגָאזעג רע טָאה --- ,ךַאז ןייק רימ רַאפ טשינ טלַאהַאּב ---

 גונעג ּבָאה ךיא זַא ,רעכיז ןייז טנעמ ריא --- ,רָאטסָאד םעיינ םוצ

 סָאד ךיא לעװ ,ּברַאטש ךיא זַא ,ןנָאז רימ טשו ריא ןעוו ןוא טומ

 .קיאור ןרעהסיוא

 -עג טָאה רע .טייהנגעלרַאפ ַא ןיא ןעוועג זיא רָאטקָאה רעד
 ,רעטנורַא טשינ טעּב םנופ רעמ ןיוש טעוו ָאּבארימ זַא ,טסואוו

 סָאד טַאהעג טשינ רעּבָא טָאה רע ,עטלייצענ ןענעז געט ענייז זַא

 :ױזַא טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא ,ןנָאז וצ סָאד םיא ץרַאה

 רַאג רעּבָא ,ןעװעטַאה ךָאנ ךייא ןלעוו רימ זַא ,קנעד ךיא ---

 ,..טשינ ךיא ןעק רַאפרעד ןריטנַאד

 ךיוא זיא ,ןכוזַאּב םיא ןעמוקעג ןענעז סָאוו ,טניירפ יד ןשיווװצ

 -רַאפ ןיא טלעטשעג םיא טָאה רעכלעוו ,קרַאמַאל ףַארג רעד ןעוועג

 -יפ טָאה גיוא ןופ קנואוו ַא טימ ,טענַאוטנַא ירַאמ טימ גנודניּב

 -ָאק יד ןגעלעג ןענעז סע ואוו ,דָאלפוש םעד ןזיוועגנָא םיא ָאּבַאד

 ,טענַאוטנַא ירַאמ ֹוצ טקישענ טָאה רע סָאװ ,ווירב יר ןופ סעיּפ

 ָאבַארימ טָאה םעהכאנ .ןעמונעגוצ טייהרעליטש ייז טָאה רענעי ןוא

 עטאבעד ַא טאהעג ןקרַאמַאל טימ לָאמַא טָאה רע זא ,טנַאמרעד ךיז

 טציא ךיז קידנדנעוו ןוא ,ןייש זיא'ס טיוט רעכלעוו ,םעה ןגעוו

 :טגָאזעג ,לכיימש ַא טימ ,רע טָאה ףַארג םוצ
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 . ?טציא ןדירפוצ וטזיּב ,טיוט םענייש ןופ ןיבמ רעסיורג ,ונ ---

 .טרעפטנעעג טשינרָאג ףיורעד טָאה ףַארג רעד

 ףיוא םיא זיא סע ,ןנילוצנייא רעווש ןעוועג ןָאּבַארימ זיא'ס

 -גוא טזומעג םיא טָאה ןעמ ןוא ּפָאק םעד ןטלַאה וצ רעווש ןעוועג

 + -ַנַא ןייק טשינ טפרַאדעג סָאד טָאה ןָאט ןוא ,ןשיק א ךָאנ ןגיילרעט

 יױזַא יז ,טסואווענ ןיוש טָאה רעכלעוו ,רעגידַאב ןייז יוו רערעד

 םיא טָאה רענידאּב רעד ןעוו ,לָאמנייא ןוא ,םיא םורַא ןייגוצמורַא

  שטָאכ ,לכיימש א טימ ,ָאּבארימ טָאה ,ןשיק ַא ךָאנ טגיילעגרעטוא

 :טנָאזעג ,ןטסננַא ןופ טעשטרָאקעג ןַאד ךיז טָאה רע

 ןטלַאה ןענעק לָאז ךיא זַא ,ױזַא ןשיק םעד רעטנוא גזיל ---

 ןופ ּפָאק רעטסקרַאטש רעד ךָאד זיא סָאד ;רעכעה ּפָאק םעד

 | ...ךיירקנַארפ

 -ומ ןיא טייצ רענעי ןיא ;תמא ךס א ןעוועג זיא םעד ןיא ןוא

 ןרירוקנָאק ,ךיירקנַארפ ןיא רעטסקרַאטש רעה ןעװוענ ּפָאק סָאבַאר

 טאה ןָאטנַאד ,רעּבָא ,ןָאטנַאד זיולב טטעקענ טָאה םעד ןיא םיא טימ

 לאוער רעד ןופ רעריפ סלַא טייקסיורג ןייז ןזיוסיױרַא ןעמונעגנ

 ,טיוט ןעוועג ןיוש ןיא ָאּבַארימ יו םעדכָאנ ,רעטעּפש טשרע עיצ

 ןכיירטשרעטנוא טלָאוװעג טָאה ןעמ ןעוו זַא ,רעד זיא טקַאפ רעד ןוא

 ,עיצולָאוװער רעד ןופ רעריפ ןווא רענדער סלא טייקסיורג סנָאטנַאד

 .ָאבַארימ רעטייווצ ַא זיא רע זַא ,טנָאזעג ןעמ טָאה

 סָאוװ  ,גנונעוװַאּב רעסיורג רעד ןֹופ רעריפ עֶלַא יד ןשיווצ
 -רעטנוא ךיז ןוא גנונעדרָא רעטלַא רעד ןנעק ןטסָאמרַאפ ךיז ןּבָאה

 "סערג רעד ןעוועג ךעלקריוו ָאּבַארימ זיא ,עיינ א ןעיוּב וצ ןעמונעג

 עוו ,ןרעיּפסעּבָאר וליפַא ,טקעדעגוצ ןעמעלַא ייז טָאה רע ;רעט
 ןעמונרַאפ טָאהעג טשינ ךָאנ עיצולָאװער רעד ןיא ןַאד טָאה רעכ

 ןעוועג זיא אּבַארימ .ןעמונרַאפ רעטעּפש טָאה רע סָאװ ,ץַאלּפ םעד

 -םַאמ ןסיורג ןופ רעקיטילַאּפ א ,ןַאמסטַאטש רעקידנעעזטייוו ַא

 -ראפ ןעק סָאװ ,רענדער ַא ,םענרַאפ ןטיירב ַא טימ רעריפ ַא ,ּבַאטש

 טעוו עטכישענ יד רעּבָא .ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטטנזיוט ןפושּכ

 ןיא רע סָאװ ,ןכערברַאפ םעה ןייז ?חומ טשינ לָאמנייק ךָאד םיא

 ןיגינעק רעד ייּב ןוא גינעק םייּב טָאה רע סָאװ ,טימחעד ןעגנַאגַאב

 -- טלָאצעג םיא טָאה ןעמ זַא ,תמא זיא'ס שטָאכ ,טלעמ ןעמונעג
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 ךיז טָאה קרַאמַאל טציירפ ןייז יוװ ,''גנוניימ ןייז ןטייּב רַאפ טשינ

 | .טקירדעגסיוא ןעגנולעג

 א םייה רעד ןיא ןנעלשנ ןיא אּבַארימ ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 גנורעקלעּפַאּב יד זיא ,טיוט ןטימ טלגנַארעג ךיז טָאה ןוא רעקנַארק

 רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןוא ,קיאורמוא רעייז ןעוועג זירַאּפ ןופ

 ףיוא ןטרָאװ ןוא זיוה ןייז ייּב ןייטש גנַאל ןהעש ןגעלפ ןשטנעמ

 םעד ןגעוו ןּבעגעגסױרַא טָאה רָאטקָאד רעד סָאוװ ,ןעניטעלויּב יד

 .ןוּבירט ןסיורג םעד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג

 ןּבָאה סע ןוא ,טפָאהעג טָאה ןעמ ,קיאורמוא ןעוועג זיא ןעמי

 ןוא .ןטעּבעג טָאג םיא רַאפ ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךס ַא ןענופעג ךיז

 ,עטלייצעג ןענעז ןהעש סָאּבַארימ זַא ,רָאלק ןעוועג ןיוש זיא'ס ןעוו

 ,ןסַאנ יד ןיא טנייוועג ןשטנעמ ןסאמ ןּבָאה

 יד ןיא ןהעהט ןעוענ ןעמ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ייּב ךיוא

 יד ןיא ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד טלייצרעד רעטעּפש טָאה ױזַא ,ןגיוא

 /  .ןּבירשעגנָא טָאה יז סָאװ ,ןרַאומעמ
 . ּבולק-רעניּבָאקַאי םנופ ןוא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופו

 ",טכַאמ רעקנַארק רעד סָאװ ,ןעז וצ סעיצַאגעלעד טקישענ ןעמ טָאה

 - ...םעיצַאנעלעד טקישעג ןעמ טָאה ףיוה ןכעלגינעק םנופ ךיוא ןוא

 ןֹּבָאה עלַא -- רענגעק ןוא רעננעהנָא ,םיאנוש ןוא טניירפ

 -ענ ןיוש ןענעז ןהעש ענייז ןעוו ,ןָאּבַארימ טימ טריסערעטניא ךיז

 רעד וליפַא ןוא ,טלעפעגסיוא ןעמעלַא ייז טָאה רע .עטלייצעג ןעוו

 -עג טשינ טָאה ָאּבַארימ ןעמעוו טימ ,ןאריעֿלַאט רענעּבירטעגכרוד
 ןקנַארק םעד ןכוזַאּב ןעמוקעג ךיוא זיא ,טייצ ערעגנעל א טרער

 ...לָאמ ןטצעל םוצ םיא טימ ןענעגעזעג ךיז ןוא

 .ענעניוצעגנא ןעווענ ןענעז ייווצ יד ןשייוצ ןעננואיצַאב יד

 ,עקיניזפרַאש ןוא עקיאעפ ,ענעבירטעגכרוד עדייּב ,ענולק עדִייּב

 טאהעג ביל רעּבָא ,ןרעדנַא םנופ רענייא ןטלַאהעג קרַאטש ייז ןּבָאה

 -ַאט טָאה גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא .טשינ ךיז ייז ןבָאה

 ךָאטש ַא טייהנגעלעג ןייא ןייק טזָאלענכרוד טשינ לָאמנייק ןַאריעל

 -עג טָאה ןעמ תעב ,לָאמנייא טָאה ָאּבַארימ ןעוו .ןָאּבַארימ ןָאט וצ
 ."רַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ טנעדיזערּפ ַא ןּביולקסיוא ןיא .ןטלַאה

 ַאזַא תולעמ ַא רַאפ סָאװ +,םעד ןגעוו עדער ַא ןטלאהעג ,גנולמַאז

 ןייז טכַאמענ טלָאמעד סָאד ןַאדיעלַאט טָאה ,,ןּבָאה ףרַאד טנעדיזעהּפ
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 זַא ,ןּבענוצוצ ןסענרַאפ טָאה ָאבַארימ זַא ,ננוקרעמַאּב עטמירַאּב

 ַא ןייז הרַאד ננולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 | -..,רעטלּפוטשענ

 טשינ ןיא סָאד רעּבָא ,םעד ןגעוו טסואוועג טָאה ָאבַארימ |

 םענעזעוועג םעד ףיוא זיא רע סָאװרַאפ ,ךַאזרוא עקיצנייא יד ןעוועג

 טשימעגניירא ןעוועג םעד ןיא ןענעז סע ;זנֹורּב ןעוועג הָאשיּב

 ןענַאריעלַאט ףיוא טָאה ָאּבַארימ ןוא ,ןכַאזרוא עשיטילָאּפ ךיוא
  -ענמורא ךיז רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעּבָא ,םורק טקוקעג

 -םיוא ןופ רעטסינימ ןרַאפ ןכַאמ וצ םיא קנַאדעג םעד טימ ןגָארט

 -ער יד יא ןעװעטַאר וצ ןַאלּפ ןייז ןעוו ,ןטייהננעלעגנָא עשירנעל

 -ענ טָאה רע ,ןרעוו טריפעגכרוד טעוו עיכרַאנָאמ יד יא ,עיצולָאװ

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טציא ןוא ,ןטייקזאעפ סנַאריעלַאט ןיא טּביולג
 ,טנָאנ יֹוזַא ןיוש זיא טיוט רעד ןעוו ,טנעמַאמ ַאזַא ןיא םיא ֹוצ

 .םערָאו רעייז ןעמונעגפיוא םיא רע טָאה

 ,ןדערוצרעביא ןכַאז ךס ַא טָאהעג רעטציא םיא טימ טָאה רע

 ..ייברעד ןרעטש םיא לָאז ןעמ ,טלָאוװעג טשינ טָאה רע ןוא

 ןּבעגעגסיורא רע טָאה --- {ןזָאלנײרַא טשינ רעמ םענייק ---

 ,רימ טימ יורו ןגָאז חלג ַא ןעמוק טעוו סע ּביוא ןוא -- .לעּפַאּב ַא
 -יּב ַא ןעוו ,חלנ ןייק טשינ ףרַאד ךיא .םייהַא ןקיש םיא ריא טלָאז
  ,.רימ טימ ָאד זיא ףָאש

  ןטימ לטניּפ א ןּבעגעג ערטיכ רע טָאה רעטרעוו עטצעק יד ייּב

 ןיא ,ףָאשיּב םענעזעוועג םעד ןענַאריעלַאט וצ קידנעלכיימש ,גיוא
 | ..טּביולגעג קינייוװ רעייז טָאה רע ''טייקילייה,, סנעמעוו

 ןוא ,טדערעג ךיז ןשיווצ עדייב ןּבָאה דנַאנַאכָאנ חעש ייווצ

 עיּפָאק ַא ןענַאריעלאט ןּבענעג ָאבארימ טָאה ךיז ןענענעזעג םייּב
 -עד ףיוא ןטלַאה וצ ןבילקעג ךיז טָאה רע סָאװ ,עדער רעד ןופ
 .גנולמַאזרַאפ רעלַאטַאיצַאנ

 ךיא --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,עדער עטצעל ןיימ זיא סָאד --
 לַאה ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ ןטלַאה ןענעק טשינ ןיוש יז לעוװ ןיילַא
 ...!טרָאד רימ רַאּפ יז ֹוד

 -עג טפָאװעג טשינ עדער עטצעל ןייז רע טָאה ןרעדנַא ןייק = |
 ..ןעיורט

 טשינ טָאה רע ,טכַאנ עטכעלש ַא רעייז טַאהעג רע טאה גָאטיירּפ
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 ןסייהעג רע טָאה גָאטרַאפ רענייז ַא ריפ םודַא ןוא ,ןפָאלש טנעקעג

 .רַאטערקעס ןייז ןקישעיירַא םיא לָאז ןעמ

 ןוא ,רעמיצ רעדנא ןַא ןיא ןפָאלשעג ןַאד זיא רַאטערקעפ רע'די

 "רעה קרַאטש ךיז רע טָאה ,ריט ןיא ּפַאלק א טרעהרעד טָאה רע ןעוו

 ,ףָאלש ןופ ףיוא םיא ןעמ טקעוו סָאד זַא ,טניימעג טָאה רע ןקָארש

 ױזַא םיא ףיוא טָאה סָאד ןוא ,ןּברָאטשעג ןיוש זיא ָאבַארימ לייוו

 ןּביוהעגנָא ךיז טָאה ןוא רעסעמ ַא טּפַאכעג טָאה רע זַא ,טקריוועג

 ןענופעג םיא ןעמ טָאה ,טנפעעטפיוא ךיט יד טָאה'מ ןעוו .ןכעטש

 ,טולּב ?בייט ַא ןיא ןטשלחעג ַא

 ןפיורד ןיא ןענעז ,ירפ ױזַא ןעוועג ךָאנ זיא סע שטָאכ ןוא

 ;ּבָאה עלַא ןוא ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןענַאטשעג ןיוש

 ,טנעקעג טשינ טָאה רענייק ןעמעוו ,ןַאמרעגנוי ַא ןוא ,טנייוועג

 ןּבעג ליוו רע זַא ,ןגירשעג טָאה ןוא ריט רעד וצ ןסירעג ךיז טָאה

 ןעמ געמ ןּפָארט ןטצעל ןזיּב --- ןָאּבַארימ ןעװעטַאה וצ טול ןייז

 ץנַאג !ןָאּבַארימ ןעוועטַאר וצ יּבַא ,ןֿפַאצסױא טולּב סָאד םיא ןופ

 סָאּבַארימ ןופ ןּפַאלק םוצ טהעהעגוצ ,ןגָאז ןעמו ןעק ,ךיז טָאה זירַאּפ

 .קנַארק ןגעלעג זיא רע ןעוו ,טכענ יד ןיא ןוא געט יד ןיא ץרַאה

 -קָאד םעד ךיז וצ ןפורעגוצ ָאּבַארימ טָאה ירפ רעד ןיא תּבש

 .סינַאּבַאק רָאט

 ךיא לעװ טנייה --- ,טנַאזעג רע טָאה --- ,טניירפ ןיימ ---

 .סָאד ליפ ךיא ,ןּבראטש

 ךיז טָאה רע ,טַאהעג טשינ גנונעּפָאה ןייק רעמ ןיוש טָאה רע

 .טיֹוט םוצ טיירנעג ןיוש

 .רעגידַאּב םעד ןפורנירַא ןסייהעג רע טָאה רעטעּפש

 .טגָאזעג רע טָאה -- ,ּפֶא ךימ ריזַאר ---

 .רעטסנעפ םוצ טעּב סָאד ןקורוצ ןסייהשג רע טָאה םעדכָאטו

 יַאּפ ןופ ןסַאק יד ףיוא ;ןייש רעייז ןעוועג ןַאד זיא ןסיורד ןיא

 "עד ןוא ,גנילירפ םנופ ןעמוקנָא סָאד טקעמשעג ןיוש טָאה זיר

 ןוא עטקנעּברַאפ טימ טהעטיילעגסיוא ןוא יולּב ןעוועג זיא ?םיה

 רעמיוּב יד ףיוא טקוקעג ַאּבַארימ טָאה ןקילּב ענעשַאלענסיױוא ךָאד

 סָאװ ,רענידַאּב ענייז ןֹופ םענייא ףיוא ןוא ןטרָאנ םענייש ןייז ןופ

 .טעּברַאעג טרָאה טָאה

 קידנּפַאכפיוא ,טגאזעג רענידַאּב רעד טָאה --- ,רעה ןיימ --- 
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 טלָאװ ךיא ןוא ,טונ ױזַא רעטציא זיא ָאד --- ,ןקילּב סָאּבַארימ

 !ץַאלּפ ןיימ ףיוא ,ָאד ןייז טציא טלָאז ריא זַא ,טלָאװעג יױזַא

 ---,ןעלביימש וצ חוּכ ַא ןָאטעגנָא ךיז ָאבארימ טָאה --- ,ָאי --

 ףיוא ןייז רעטציא טסלָאז וד זַא ,טלָאוװעג טשינ רעּבָא טלָאװ ךיא

 ...ץַאלּפ ןיימ

 ןוא םורַא טסיפענ ןיוש ךיז טָאה טיוט םנופ ןעמוקנָא סָאד

 טכַאמ עסיורגנ א יו ,סיוא טייג זיר יא יו ןעזעג טָאה ןעמ .םורא

 .רעטנוא טייג

 טנעקעג טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה סינַאּבַאק רָאטקָאד רעד

 -נַאוװצ יד ןיא ךיז טלּפַאצ סָאװ ,זיר םעד ףיוא קידנקוק ;ןטלַאהנייא

 ,טניוועצ ךיז רע טָאה ,טיוט ןופ ןעג
 -- ,טגאזעג ַאּבַארימ םיא טָאה -- !טנייוועג טשינ רָאנ ---

 טייקכַאווש ןייק .,,רימ רַאפ טשיינ ןוא ריד רַאפ טשינ טסַאּפ סָאד

 זַא ,טרָאװ ןייד רימ ּבינ ןוא ןַאמ ַא ייז .ןזייױוסיױרַא טשינ ןעמ ראט

 ,קרַאטש רָאג ןרעוו ןנָאטייװ ןוא ןדייל עניימ זַא ,ןעז טסעוו וד ןעוו

 םירוסי ןייק ןפַאשרַאפ טשינ ?יוו ךיא .,.םויּפִא ןּבעג רימ ,וטסלָאז

 ...ביל ּבָאה ךיא עכלעוו ,ןשטנעמ ייד

 סָאד ןוא ןעמוקעגפיונוצ ןַאד ךיז ןענעז טניירפ ענייז ןופ ךס ַא
 .טקַאּפעג ןעוועג זיא ,ןגעלעג זיא רע ואוו ,רעמיצ

 רע טָאה לָאמַא םיימ רעּבָא ,ןגָאז טלָאוװעג סעּפע טָאה ָאּבארימ

 ...ןדערסיורַא טנעקעג טשינ טרָאוו ןייק ןוא ןושל סָאד ןריולראפ

 ךיז ןּבָאה ,םיא םורַא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד

 -עננָא ךיז טָאה רענייא ןעוו ,לָאס עלַא ןוא ,טקוקענרעּביא ?יטש

 -ומ טָאה ,ךָאנ טמעטָא רעקנַארק רעד יצ ןרעהוצוצ ךיז ידּכ ,ןניוב

 רע סָאו ,טימרעד ראפרעד טײקרַאבקנַאד ןייז טקירדענסיוא ָאּבַאר

 ,שוק ַא ןופ ןמיס ַא ןּבעגעג ןּפיל יד טימ טָאה

 ןַאד ןוא ןגָאטייװ עכעלקערש ןטילעג רע טָאה גָאט ןצנַאג ַא

 :ףיורעד ןּבירשעגנָא ןֹוא ריּפַאּפ לקיטש ַא ןעמונעג רע טָאה

 ...ןםויַּפִא ?סיּבַא רימ טינ .ןייא ךימ טרעפעלש ---

 ;טעּב םנופ ןסייר ןעמונענ לֶאמַא םימ ךיז רע טָאה טכַאנרַאפ
  קידנסייר ןוא ,רעקרַאטש ךָאנ ןרָאוועג םיא ייַּב ןענעז ןגאטי וו יד

 -נָא טָאה ןוא ןושל סָאד ןעמוקַאב רעדיוו רע טָאה ,טעּב םנופ ךיז

 -טַאלּפ רעד ףיוא ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,טקנוּפ יױזַא ,ןדער ןּביוהענ
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 סָאװ  ,אּבַארימ םעד ןעזרעד רעדיוו םיא ןיא טָאה ןעמ ;עמרָאפ

 ,עטסקיטכעמ ןוא עטסקרַאטש יד טימ תוחוּכ ןיא ךיז טפעמרַאפ

 :תולוק ענעמונַאּב טימ ןעיירש ןוּביוהעגנָא רע טָאה לָאמַא טימ ןוא

 !רָאטקָאד !רָאטקָאד ---

 -עקָארשרעד א םיא וצ ןפָאלעגוצ זיא קינַאבאק רָאטקָאה רעד

 .רענ

 ןימפ טשינ ןעד וטזיב ?רָאטקַאד ןיימ טשינ ןעד וטזיּב ---

 ייּברעד ןוא ,ןגירשעצ רעכעה ךָאנ ךיז ָאּבַארימ טָאה --- ?טניירפ

 יב ןעמעז ןגיוא יד ןוא דליוו טּ?וקעגסיוא סנייז םינּפ סָאד טָאה |

 ךיז ןּבָאה םיא םורַא עלַא זַא ,סיורג ױזַא ןרָאװעג לָאמַא טימ םיא

 -רַאֿפ וצ טגָאזעגוצ טשינ ןעד רימ וטסָאה --- .,ןקָארשרעד קרַאטש

 ןיא לָאז ךיא זַא ,וטסליו ?טיוט ןרַאפ ןגָאטייװ עניימ ןרעטכייל

 ירַאֿפ ריד ךיז ּבָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד הטרח יד ןעמענטימ רבק

 ?טיורט

 רעה ,רענדעה רעד ןעווענ רע זיא טנעמָאמ ַאזַא ןיא ןליפַא

 .ןוּבירט
 ןוא רעסערנ ץלַא ןרָאװעג ןגיוא יד םיא ייּב ןענעז לָאמַא סאו

 ,ןעגנירּפשסױרַא ייז ןלעוו טָא-טָא זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ,רעפערג

 טייז רעטכער רעד ףיוא םוא לַאפ ַא ןּבעגעג רע טָאה לָאמַא טימ ןוא

 .ליטש ןגיל ןּבילּבעג זיא ןוא

 רעד טָאה -- !טיוט ןזיא רע ,רעמ טשינ ןיוש טריי רע ---

 .טגָאזעג ?יטש רָאטקַאד

 ןיא ,לירּפַא ןטייווצ םנופ טכַאנ רעד ןיא סָאד זיא ןעשעג ןוא

 | .1791 רָאי

 -.טכַא ךָאנ ּבלַאה ןטלַאהעג ןַאד טָאה רעגייז רעה

 .רָאי קיצרעפ-ןוא-ייוצ ָאּבַארימ ןַאד זיא ןעוועג טֿפַא ןוא

 ָאטסיה רעשיזיוצנַארפ רעד טלייצרעד --- ,טכַאנ רענעי ןיא,

 עתמא ןַא ןעוועג זירַאּפ ןיא זיא --- ,לענעוואושז עד ירנעה רעקיר

 טעשַארטסעג ,טנייווװעג ,ןגירשעג ןּבָאה ןשטנעמ .שינערעקרעביא

 ."ןסקיּב ןופ ןסָאשעג ױזַא טָאלנ ןוא

 סָאד --- ןּברָאטשעג זיא ָאּבַארימ טייהקנַארק ַא רַאפ סָאװ ןופ

 ַא ןעוועג זיא סע .ןלעטשטסעפ טנעקעג טשינ םיריוטקָאד יד ןּבָאה

 "רַאֿפ ןעמונעג דלַאּב ךיז ןּבָאה טנורנ םעד ףיוא ןוא ,שינמייחעג
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 רעּבירעד טָאה'מ ןוא ,טמסעג םיא טָאה'מ ֹוַא ,ןעננַאלק ןטיידּפש-
 ןיא'ס יצ ,ןלעטשטסעפ ןוא ןסעמלַאּפ םיא לָאז'מ ווא ,טרעדָאפע; |

 ,טפיג ןייק ָאטשינ רעּפרעק ןטיוט ןייז ןיא
 -געק ןוא טניירפ ךיז ןּבָאה גנולמַאזרַאפ רעקַאנָאיצַאג רעה ןיא

 םעד ָאּבַארימ םענעברָאטשרַאפ םעד ןקירדוצסיוא טקינייארַאפ רעג
 א ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא ןיא ןַאד ןוא ,טקעּפסער ןטסערג
 לָאז'מ ואוו ,ןָאעטנַאּפ ַא ןכַאמ עכריק ַא ןופ לָאז'מ זַא ,סולשַאּב
 ןופ סרעּפרעק עטיוט יד טימ סענמורט יד ןלעטשקעװַא סרעלעק ןיא
 ןייז טרָאד לָאז רעטשרע רעד ןוא ,ךיירקנארפ ןופ ןיז עטסעּב יד

 -עגנָא טָאה סָאוװ ,עכָאּפע רעיינ רעד ןופ שטנעמ רעד -- ָאּבַארימ |
 ,ךיירקנַארּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא עינול  עיינ א טנכייצ

 -ךעק ןטיוט סָאּבַארימ ןּבָאה ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה יירד |
 טָאה זירַאּפ סָאװ ,דַאראּפ ַאזַא טימ ןאעטנַאּפ םוצ טיילנַאב רעּפ
 -ַארַאּב ,טנייוװעג ןּבָאה ןשטנעמ .ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ רעירפ
 קלאפ ַא --- ןסָאשעג ןּבָאה ןטַאמרַאה ןוא טּפַאלקעג ןּבָאה ןענַאּב
 .וד רעקיבייא ןייז וצ דעריפ ַא טיילנַאב טָאה

 ,טסואוורעד ךיז טָאה'מ ןעוו ,רעטעּפש רָאי יירה טימ ןוא
 ןענַאטשעג זיא רע וַא ,טליּפשעג טָאה ָאּבַארימ עלָאר ַא רַאפ סָאוו :

 -ןַא ירַאמ תוצע ןּבעגענ ןוא ףיוה ןכעלנינעק ןטימ גנודניּברַאֿפ ןיא
 ןיז ןעמ טָאה ,עיצולָאװער יד ןעמיוצוצנייא ױזַא יו ,טענַאוט
 ןּבלעז םעד ףיוא ןוא ןָאעטטַאּפ םנופ ןפרָאװעגפױרַא רעּפרעק ןטיוט
 -עג זיא ענמורט רענעי ןיא .ענמורט רעדנַא ןַא טלעטשעגקעוַא טרַא

 ,טַארַאמ רעריפ ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ רעּפרעק רעטיוט רעד ןגעק =
 -עג ךיז טָאה רע ןעוו ,ןכָאטשרעד טָאה יעדרָאק עטָאלרַאש ןעמעוו

 .עננַאװ א ןיא ןדָאּב |

 ןַא ףיוא ןּבָארנַאּב ןַאד ןעמ טָאה רעּפרעק ןטיוט סָאּבַארימ
 ןוא טלעטשעגקעװוַא טשינ הבצמ ןייק ןליפַא ןוא םלוע-תיּב ןטלא
 ,..ךיז טניפעג רבק ןייז ואוו ,טשינ ןעמ סייוו גָאט ןקיטנייה זיּב ךָאנ

 טָאה ָאּבַארימ ןעוו ,ןּביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ םערוטש רעד,
 ןגָארטרַאפ טָאה --- ,רעקירָאטסיה ןייא טּביירש --- ,טּבעלעג ךאנ
 7 ,"ןענעז יז ואוו טשינ סייוץמ ןוא רענייּב .ענייז

 -ַארימ וַא ,םעד ןגעוו טסואזורעד ךיז טָאה ןעמ רעדייא רעּבָא |
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 ףיז ןוא ףיוה ןכעלגינעק ןטימ גנודניּברַאפ ןיא ןענַאטשעג זיא אב

 ךיירקנַארפ ץנַאנ םיא טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןּבירשעגרעּביא

 ,טנייוװאב

 .ןצברעפ לטיּפאק

 זידאפ ןופ ןציולטנַא ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד

 עלַא ןרױלרַאפ טענַאוטנַא ירַאמ טָאה טוט סָאּבַארימ ךָאנ

 ךיז טלָאוו'ס ּביוא זַא ,רָאלק ןרָאװעג ריא רַאפ זיא סע ;ןעננונעפַאה

 עוו ,עיצולָאװער יד ןעמיוצוצנייא ןבעגעגנייא אי ןָאבַארימ רשפא

 ןעמַאזוצ ,יז טאה ןַאד ןוא ,ןּבעגנייא טשינ םענייק שציא סָאד ךיז

 -רעפ הַאדג ,ןטּבילעג ריא ןופ ףליה רעה טימ ךיוא ןוא גינעק ןטימ

 ןופ ןפױלטנַא וצ ױזַא יו ,רענעלּפ ןטעּברַאסיוא ןּביוהעגנָא ,ןעז

 - .זירַאּפ

 -עלגינעק רעד רַאפ זיא טָאטשטּפיױה רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא

 .ןּביילּב וצ רַאּפענ ַא ןעוועג ךיירקנַארפ ןופ עילימַאּפ רעכ

 יעק יד טָאה ,טגָאנ ןעוועג ןיוש זיא חסּפ בוש-םוי רעד ןעוו

 "ןַאס ןייק ןרָאפוצקעװַא גנַאלרַאפ ַא טקירדעגסיוא עילימַאפ עכעפגינ

 "עג םעד ןיא טָאה'מ רעּבָא ,בוט-םוי םעד ןעווַארּפ ןטרָאד ןוא ולק

 ןיא ןלעטש ךיז ןוא זירַאּפ ןופ ןּפַאכוצסױרַא ךיז ץוריּת ןליופ א ןעז

 יַאווער יד ןקיטשרעד ֹוצ תוכולמ עשידנעלסיוא טימ גנודניּברַאט

 גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןעמ זיא ראפרעד ןוא ,עיצול

 .םעד ןגעק ןעוועג ןּבולק יד ןיֹא ךיוא ןוא

 םעד ןנעוו טָאה ןָאטנַאד רעריפ רערענָאיצולַאװער רעד ןוא

 .ערער ַא ןטלַאהענ

 ױזַא ךיז טסייר --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,גינעק רעד בוא ,

 בושיםוי טרָאד לָאז רע ידּכ ,םעד ּבילוצ רָאנ ולק-ןַאפ ןייק ןרָאפ וצ

 ןייא טשינ ךיא עז ןַאד ,טסולג ץרַאה ןייז לפיוו ןענעוַאד ןענעק

 ןיא ןעד רע ןעק .םעד ּבילוצ העיסנ ַא ןכַאמ ףרַאד רע סָאװרַאפ

 עעייז ןַאד ןלעוו ?טסולנ ץרַאה ןייז ?יֿפיװ ןענעווַאה טשינ זירַאּפ
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 ןענװַאד טעוװ רע ןעוו ,ןטשרעּביוא םוצ ןעמוקפיורַא טשינ תוליפת

 - "?ולק-ןַאס ןייק ןּפעלש ךיז רע ףרַאד סָאװ וצ ?זירַאּפ ןיא

 -ַאוטנַא ירַאמ ןוא םנש16 םעד סיאול טסואוועג ןבָאה עא

 טאהעג טשינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה יורטוצ ןייק .תונוּכ עתמא סטענ

 | ,""גינעס ןטונ,, םוצ וליפַא
 ןעמ טָאה ,טיוט סָאּבַארימ ךאט ןכָאװ ייווצ ,לידּפַא ןט-18 םעד

 .ןטערַאק ןעייטש ץַאלַאּפ-ירעלויט םייּב יו ,ןעזרעד ירפ רעד ןיא

 יד ןוא רעדניק ייווצ ערעייז ,טענַאוטנַא ירַאמ ,רעט-16 רעד סיאול |
 -ענסיוא ןעווענ ןיוש ןענעז עטיווס רעכעלנינעק רעד ןופ ערעדנא

 ייז זַא ,סע טָאה ןסייהעגנ ןוא ,ןרָאפ וצ טיירג ,ןטערַאק יד ןיא טצעז

 ,טקנוּפ רעּבָא .זירַאּפ ןופ טייוו טשינ ,ולק-ןַאס ןייק חסּפ ףיוא ןרָאפ

 ןופ ךיז ןענעז ,ןיירַא געו ןיא טיירנ ןעווענ ןיוש זיא'מ ןעוו ,ןַאד

 רעטנזיטס ןוא רעטנזיוט ןעמוקענפיונוצ ןסַאג עקימורַא עלַא

 :לוק ןייא ןיא ןנירשעגנ ןֹּבָאה עלַא ןוא ,ןשטנעמ

 ןופ קעוַא טשינ רָאט נינעק רעד !ןזָאל טשינ ןלעוו רימ ---

 | !ָאד ןּביילּב זומ רע !זירַאּפ

 ןופ ןרידאנערג יד טלמוטעג ךיז ןּבָאה ערעדנַא עלַא יו רעמ

 יד ייּב דרעפ יד טּפַאכעגנָא ןּבָאה ייז ;עידרַאוװט רעלַאנָאיצַאנ רעד

 "רעד טשינ ךיז לָאז'מ זַא ,ןעיירש טרעהענפיוא טשינ ןוא ןעמיוצ

 םעד ,ןיילַא ןטעיאפַאל טכארּבעג טָאה'מ ,טרָא ןופ ןריר וצ ןנעוו

 "ענג טָאה רע ןוא ,עידרַאװנ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רידנַאמַאק-טּפיוה

 ףָאנרעד ןוא ןטונ טימ רעירפ ,ןרידַאנעהג יד ןליטשנייא טוואורּפ

 ריז יױװ .ייז טימ ןכַאמ טנעקענ טשינרָאנ טָאה רע רעּבָא ,ןזייב טימ

 .גינעק םעד ןרָאפקעװַא ןזָאל ייז טסייח רע זַא ,טרעהרעד רָאנ ןּבָאה

 ןוא ,ןקידיילַאּב ןּביוהעטנָא ךיוא םיא ייז ןּבָאה ,ןיגינעק יד ןוא

 ' ;ןנירשעצ םיא ףיוא ךיז טָאה רענלעז יד ןופ רענייא
 !ליומ סָאד וצ רעסעּב ךַאמ יד ---

 -ַאּפ ןֹופ רָאיעכ רעד ,יליֵאּב טשימעגניירַא ךיוא ךיז טָאה סע
 ;ןוא נינעק םעד ןלָאז ייז ,ןרידַאנערגנ יד ןטעּבעג ךיֹוא טָאה רע ;זיר

 ייד .טרעהעג טשינ םיא טָאה רענייק רעּבָא ,ןרָאפ ןזָאל ןינינעק יד

 -ףערליוו ןוא רעדליוו לָאמַא סָאװ ןרָאוװעג זיא עסַאמ עטנערעגפיוא

 ""ךיז ןייק טעוװעלַאשזעג טשינ ןיגינעק רעד ןּבָאה ייז ןֹופ ךס ַא ןוא

 .ןעגנוקידיילַאּב ןוא ןעיירעל
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 ןעמ טָאה -- !ןטַארקָאטסירַא עשיּפמול יד טימ רעטנורַא ---

 : , : | .ןגירשעג

 ףױא ןזיװעגנָא ןעמ טָאה --- !ריזח ןטעפ םעד רָאנ עז -- = |

 | . .1616 םעד סיאול

 ,רָאי א קנַארפ ןָאילימ קיצנַאװצ ןוא ףניפ םיא ןלָאצ רימ ---

 | !טפיול רע ןוא

 טרעהעג ךיז ןּבָאה --- ?םיא ןופ ןעד רימ ןעגנַאלרַאפ סָאװ ---

 ..!ןליוו רימ סָאװ ,ןָאט לאז רע ,זיולּב ןעגנַאֿפרַאפ רימ --- ,תולוק

 ,םלֹוע םעד ןטעּב טוואורּפעג ןייֿלַא טָאה טענַאוטנַא יראמ ןעווו

 :ןירַא םינּפ ןיא טכַאלעג ריא ןעמ טָאה ,ןײגרעדנַאנַאפ ךיז לָאז'מ

 !ןלעפַאּב זנוא טיג'ס רעוו ,רָאנ טעז ---

 לעטשנָא םעד טכַאמ סָאװ ,היח עדליוו יד ןָא רָאנ טקוק ---

 | ' !עלעמעל ַא ןופ

 טָאה יז ;עסַאמ יד ןליטשוצנייא ןעוועג ךעלנעממוא זיא סע

 ןקָארשעג טשינ םענייק רַאפ ךיז טָאה ןוא טנסַאפע) טשינ םענזיק

 .טייקיטכערעג רַאפ שוח ןטנוזענ םענעגייא ריא טַאהעג ןוא

 ןסעזעג עילימַאפ עכעלגינעק יד זיא דנַאנַאכָאנ העש ייווצ

 רםֹוא ןוא קידכעּבענ טקוקעגסיוא עלַא ןּבָאה ייז ;ןטערַאק יד ןיא

 טזומעג ייז ןּבָאה הרירּב רעדנַא ןייק קידנּבָאה טשינ ןוא ,ןפלָאהַאּב

 .ץַאלַאּפ ןיא קירוצ ןיײגניירַא ןוא ןטערַאק יד ןופ ןכירקסיורַא

 ןּבעגעג טעיַאּפַאל טָאה --- !ןצישַאּב ָאד ךייא ןלעוו רימ ---

 סָאװ ,רידנַאמָאק םנופ לעטשנָא םעד קידנכַאמ ,ןיגינעק רעד| גָאז ַא

 ןלעוו רימ --- .ןילּפיצסיד רעגנערטש ַא רעטנוא ײמחַא ןייז טלַאה

 ...ןצישַאּב ךייא

 טרעפטנעעג טענַאוטנַא ירַאמ םיא טָאה --- ,זיקרַאמ ,ָאי ---

 ...ןזָאלרַאפ ךיז רימ ןענעק ךייא ףיוא וַא ,עז ךיא -- ,לַאנ טימ

 :גנוקרעמַאּב ַא ךָאנ ןּבענענוצ יז טָאה דלַאּב ןוא

 ,ןּבענוצ ןזומ ריא טעוו ,זיקרַאמ רעה ,טציא זַא ,ףָאה ךיא ---

 עיירפ ןייק טשינ ץַאלַאּפ ןיא ָאד רימ ןענעז ץוש רעייא רעטנוא זַא

 ...ןטנַאטסערַא רָאנ ,ןשטנעמ

 ךיז עידרַאוט רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןרידַאנערג ןּבָאה טכַאנויּב !

 ןלמֹוט יַא טכַאמעג ןטרָאד ןוא ץַאלַאּפ-ירעלויט םניא ןסירעגניירַא

 העובש יד ןעמונשענ טשינ ןּבָאה עכלעוו ,םיחלג טכוזעג ןּכָאה ייז

20 



 ,רערעװשרַאפז ןטַארקָאטסירַא טכוזעג ןּבָאה ייז ,םישזעה םעיינ םנופ

 ,ץלֵא טרעקענרעּביא ןוא תולוק טכַאמעג ייז ןּבָאה ייּברעד ןוא

 ,ןגרָאמ ףיוא ןוא .ןעמוקעג טנעה יד רעטנוא רָאנ ייז זיא'ס סָאװ

 -רַאֿפ רעלַאנַאיצַאנ רעד וצ טעהנעוועג ךיז טָאה גינעק רעד ןעוו

 טכַאנייּב ךיז טָאה'מ סָאװ ,םעד ןגעק טסעטָארּפ יַא טימ גנולמַאז

 רטנעעג ףיורעד םיא ןעמ טָאה ,ץַאלַאּפירעלויט םניא ןסירעגנירַא !

 ךיז קיטיונ רַאפ ןענופעג טשינ טָאה'מ ,ליומ ּבלַאה ַא טימ טרעפ

 / ,רַאפרעה םיא רַאֿפ ןרעפטנערַאפ וצ

 ףיוא ןעוועג ךעלקריוו ןַאד ןיא קלאפ ןופ שוח רעטנוזעג רעה

 -יֵלאֹּפ עלַא יד ןיא ךיז קידנבײלקרעדנַאנַאפ טשינ ;געו ןקיטכיר ַא

 "ענג זיא גמולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד עכלעוו טימ ,ןלַאטעד עשיט

 ןיא טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טליפעג עסַאמ יד טָאה ,ןעמונרַאפ ןעוו

 -ַאר ֹוצ יּבַא דנַאל סָאד ןטַאררַאפ יו ךאז .אזַא ףיוא וליפַא טיירג

 .עיצולָאװעה יד ןקיטשרעה ןוא עיכרַאנָאמ יד ןעוועט

 -עג זיא ךיירקנַאחפ ןֹופ ןיגינעק יד :תמא ןעוועג זיא סָאד ןוא

 וצ טעװעגַאלּפעג טָאה יז ןוא ךיירקנַארפ ןטַאדרַאפ וצ טיירג ןעוו

 ,רעטילימ עשידנעלסיוא ןופ ףליה רעד טימ ןָארט םעד ןעועטַאר
 טעוװ ךַאז ַאזַא סָאװ ,םעד ןגעוו טרעמיקעג קינייװ ךיז טָאה יז ןוא

 עשיזיוצנַארפ ןופ סנבעל רעטנזיוט רעטרעדנוה ןטסַאק סיוועג

 .רענריּב

 ןטייקכעלנעמ עלַא טימ ןעננערטשנַא ךיז רעקירָאטסיח ןנעמ

 ,ןּברַאפ עכלעזַא ןיא ןרעדליש יז ןוא טענאוטנא ירַאמ ןשאוואוצנייר

 זיולּב ןעוועג זיא יז זַא ,ןעניימ עקַאט ןלָאז ןשטנעמ עוויאַאנ זַא

 -רַאפ עריא ןיא זַא ,ךָאד רעּבָא טביילּב טקַאפ רעד ,ןירעריטרַאמ ַא

 א יװ טלרנַאהעע יז טָאה ןָארט םעד ןוא ךיז ןעװעטַאר וצ ןכוז
 רערעסערט ַא ןייז ךָאנ ןעק סָאװ םורָאװ ,דנַאל ריא ןופ ןירעטעההאפ

 -נייא ןוא תוכולמ עשידנעלסיוא יד תודוס ןּבעגסױרַא יוװ טַאדרַאפ

 | ?דנַאל ןיא ןעמוקוצניירַא רעטילימ עשידנעלסיוא ןדַאל

 םוצ טקישענוצ טייצ רענעי ןיא טָאה יז סָאװ ,ווירב ַא ןיא

 :ױװַא ןּבירשעג שוריפּב יז טָאה ,רָאדַאסַאּבמַא ןשיכיירטסע

 דיירסיוא זיא טשינ'ס ןכלעוו רעטנוא לָאז ךיירטסע זַא ,טעז ,

 ןוא ןָאלרַא ןּבעל ןַאמ טנזיוט ןצפופ ןופ ײמרַא ןַא טיירג ןּבָאה
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 ערעסערג ַא ךָאנ ןוא ,(ץענערג רעשיזיוצנַארפ רעד ייּב) ןָאטריװ

 יי | | | .??עיגלעּב ןיא יײמרַא

 גנומיטשוצ רעמייהעג רעד טימ ןַא ,ןסייהעג טושּפ טָאה סָאה

 "יביירטסע רעד לָאז ,ןטז16 םעֶה סיאול ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןופ

 י-םיױרָא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ רעדורב ַא ,דלָאּפָאעפ רעזייק רעש

 רע זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ ןוא ךיירקנַארט ןגעק יײמרַא ןַא ןקיש

 רעד דיירסיוא ןַא ןּבעג טעו סָאד ;גירק ןרעלקרעד ךיז טביולק

 ןיא טשימרַאפ טייהרעפיטש זיא עכלעוו ,גנוריגער רעשיזיוצנַארט

 "נֹוא ײמרַא ןַא ץענערגנ רעד ייּב ןריזיליּבָאמ וצ ,גנורעוושרַאפ רע'ד

 -רַאפ ךיוא זיא רעכלעוו ,יעויּב לַארענענ םנופ עדנַאמָאק רעה רעט

 ףיוא ,ײמרַא ַאזַא ןעמ טעוװ ןּביילקוצ ;ננורעװשרַאפ רעה ןיא טשימ

 עשיזיוצנַארפ יד זַא ,סע טעװו ןסייה ;ןזָאלרַאפ ךיז ןעק'מ רעכלעוו

 גינעק רעד טעוװ ןַאד ןוא דנַאל סָאד ןצישַאב וצ טיירג זיא ײמרַא

 ןגָאלשוצ ךיז טעוו רע ןעוו ןוא ,זירַאּפ ןופ ןפיולטנַא טייהרעליטש

 דלַאּב ןעמ טעוװ ,ךיז טניפעג ײמרַא סיעויּב ואוו ,ץענערג רעד וצ

 רעכלעוו ןיא ,ײמרַא רעשידנעלסיוא רעד רַאפ ןענעפע ןצינערג יד

 -רטנָאק ןֹופ סעיזיוויד רָאּפ ַא ןסָאלשעגנָא ןייז ךיוא ןלעוו סע

 ;םָאלטנַא רעירפ ןענעז עכלעוו ,ןטַאדקָאטסירַא ערענָאיצולאווער

 ןייק ןרישרַאמנײירַא ןעמַאזוצ ןעמ טעו ןַאד ןוא ,ךיירקנארפ ןופ

  .טולּב ןיא עיצולָאװער עצנַאנ יד ןעקנירטרעד ןוא זירַאּפ

 ןלעוּפ טנעקעג טשינ רָאנ טָאח'מ .ןַאלּפ רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןעמענטימ ךיוא ,יײמרַא עשיכיירטסע ,עדמערפ יד לָאז'מ יצ ךיז ייּב

 -ַאוװער-רטנַאק ןסיורג םייּב ןטלַאה ןיוש טעוו ןעמ ןעוו זירַאּפ ןייק

 ידכ ,ץינערג רעד ייּב ןזָאלרעּביא יז לָאז'מ רעדָא ,שרַאמ ןרענָאיצול

 | .דנַאל ןופ גנורעקלעפַאּב יד ?יפוצ ןציירעצ וצ טשינ

 ןיא ןפלעהסיורַא זנוא טעוו ךיירטסע זַא ,ןפָאה ךיא געמ

 -טנש --- .ענַארפ ַא ןיסרעמ ווירּב םענעי ןיא יז טלעטש --- ?םעד
 | /"!ןיינ רעדָא ,ָאי ,רימ טרעמ

 -- ,ךייא ייּב ןטעּבענ לָאמ עכעלטע ןיוש סָאד ּבָאה ךיא,

 ןייק ץלַא נירק ךיא רעֹּבָא --- ,וורּב ןּבלעז םעד ןיא יז טּציירש

 א רַאפ .הנּככ עכעלקערש ַא ןיא ָאד ןענעז רימ ...טשינ רעפטנע

 ביז רעווש ןזיא ,טרָא ןפיוא ָאד טשינ ךיז טניפעג סָא ,ןשטנעמ

 עגַאל יד .ךיז .ןעניפעג רימ הנּכס ַא רַאפ סָאװ .ןיא ןלעטשוצרַאפ
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 זַאס ןזומ רימ רעדָא :ייװצ יד ןופ סנייא זיא'ס זַא ,אזַא ָאד זיא

 ןֿפַאפ ןזומ רימ רעדָא ,זנוא ןופ טרעדַאפ עיצולָאוװער יד סָאװ ץלַא

 ערעזנוא רעּביא קידנעטש טגנעה סָאוו ,דהעווש רעד רעטנוא

 // .עק

 --- - עיצולָאווער רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןפחַאווהעטנוא ךיז

 -עג טשינ סָאד טָאה יז .ןענַאטשעגנָא טשינ ןינינעק רעה זיא סָאד

 ריא ןופ טהעדָאפעג ןַאד עיצולָאװער יד ןעד טָאה סָאװ ןוא .טלָאװ

 דייר ןייק וליּפַא ךָאנ ךָאד זיא טייצ רענעי ןיא ?גינעק םנופ ןוא

 טָאה'מ .עיטסַאניד יד ןצנַאגניא ןפרַאװרעטנורַא ןנעוו ןעוועג טשינ

 םעד ןפרַאוװרעטנוא ךיז לָאז גינעק רעד זַא ,טרעדַאפעג זיולּב

 ןפיוא ןּבילב ןוא עיצוטיטסנַאק יד ןנֿפָאפסוא ,םישזעד םעיינ

 | .ןָארט

 רעטציא זומ --- ,ווירּב םעד יז טקידנע --- ,גינעק רעד ,

 ןַא םימ ןקידנע ךיז זומ ןַאלּפ רעד .טומ ןוא טכַאמ .ןזיײװפיױרַא

 "" ןלָאפרע

 ץיא טכַאמ ןייק טשינ טַאהעג רעּבָא טָאה רעט-160 רעד סיאול

 לָאז רע סָאװ ,טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה רע ןוא ,טומ ןייק טשינ

 ייב טעטַאוטנַא ירַאמ טָאה טָא .ןעלדנַאה לָאז רע ױזַא יו ןוא ןָאש

 ןוש רע טָאה טֶא ןוא ,ןפילטנַא ףרַאד'מ זַא ,טלעוּפענ םיא:

 טשינ ףרַאח'מ זַא ,טנָאזעג ןוא קסע ןצנַאנ ןפיוא טַאהעג הטרח
 .ןפיולטנא

 עצנַאג יד ןעמונעגרעּביא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד ןוא

 .רעדורּב ריא וצ רָאנ טשיינ ווירּב ןּבירשענ טָאה יז ;טפַאשרעריפ

 ירעה עטניורקעג ערעדנַא וצ ךיוא רָאנ ,ךיירטסע ןופ רעזייק םעד

 ןיא עיצולַאװעה רעד ףױא םורק טקוקעג ןּבָאה עכלעוו ,רעש
 ירַאֿפ יז טָאה עּפָארייא ןיא ןפיוה עכעלרעזייק עלַא ;ךיירקנַארפ

 -אטסונ גינעק ןשידעווש םוצ ןּכירשעג טָאה יז ;ווידּב טימ ןפרָאװ

 ןשיסיירּפ םוצ ,ענירעטַאקעי עצירַאצ רעשיסוד רעד וצ ,סואוו

 טצעהעג יז טָאה ןעמעקַא ןוא .טשינ ןעד ןעמעוו וצ ןוא ,גינעק

 רעד וצ ן'עיײמחַא ןסיש וצ ןטעּבעג ייז ןוא עיצולאווער רעד ןגעק
 : ,ץינערנ רעשיזיוצנַארפ

 יז ואוו ,דנַאל םעד ןגעק המחלמ ַא וצ טצעהעג טושּפ טָאה יז

 ןגעו טכַארטרַאפ טשינ ךיז טָאה יז ןוא ,ןיגינעק יד ןעווענ זיא
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 עטקינייארַאֿפ יד זַא ,וצרעד ןעננערּבכ ןעק ענַאל ַאזַא סָאװ ,םעד

 ךעלקיטש ףיוא ךיירקנַארפ ןסיירעצ ,ףוס 53 ףוס ,ןלָאז תוכולמ

 טימ ןָאטעג סָאד ןּבָאה ייז יו טקנוּפ ,ךיז ןשיווצ ןלייטעצ סע ןוא

 ךיז ייּב ןט-16 םעד סיאול ןּכָאה ןיוש ןלעװ ייז ןעוו ?ייוו ,ןליופ

 טעוועטַארעג םיא  ןּבָאה ייז זַא ,ןסייה טעוו'ס ןוא טנעה יד ןיא

 סָאװ ,ןשטנעמ םעד טימ ,םיא טיִמ ייז ןלעוו ,עיצולַאוװער רעד ןוֿפ

 ןליװ ייז סָאװ ןָאט ,ןיהַא ןענַאד ןופ רעטקַארַאכ ןייק טשינ טָאה

 | ...ךיז טניול ייז יו ןוא

 טשינ'ס ןעוװ זַא ,טַאהענ ארומ ץלַא ןעמ טָאה זירַאּפ ןיא ןוא

 טבאנייּב ןפיולטנַא טייהרעליטש עילימַאפ עכעלנינעק יד טעווװ זיא

 ןגרָאמירפ ןרעי .רַאּפענ ןיא ןייז עיצולָאװער יד טעװ ןַאד ןוא
 עכעלגינעק יד יצ ןעז ץַאלַאּפ-ירעלויט םוצ ןעמוקעג ןשטנעמ ןענעז

 ;רעּביפ א ןיא יו ןעװועג זיא זירַאּפ ץנַאנ .ָאד ךָאט ןוא עילימַאפ

 -רַאפ רעד רַאפ ארומ יד ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה טפול רעד ןיא

 רעמ ןיֹוש טָאה ןעמ לייוו ,שוחּב טליפעג טָאה ןעמ סָאװ ,ננורעזוש

 רעד וצ טשינ ןוא גינעק םֹוצ טשינ ,טַאהעג טשינ יורטוצ ןייק
 -ָאווער רעד ןופ לַאזקיש ןרַאפ ןקָארשעג ךיז ןּבָאה עלַא .ןיגינעק
 םעד ףיוא ניוא ןַא ןטלַאהעג ײױזַא ןעמ טָאה ראפרעד ןוא ,עיצול

 טּבעװועג עלשקניוו ןדעי ןיא ךיז ןּבָאה סע ואוו ,ץַאלַאּפ-ירעלװימ

 ..קלָאֿפ ןגעק ןוא עיצולַאוװער רעד ןגעק ןעגנורעוושרַאפ

 ןיוש זיא ,ןַאלּפ םעד ןריפוצכרוד ןכָאו ןוא ןכָאוװ ךיז קידנטיירג

 ןוא ,יַאמ ןיא ןעמ לָאז זירַאּפ ןופ ןפיױלטנַא זַא ,ןסָאלשַאּב ןעוועג

 ןייז גינעק רעד טנירק ןַאד לייוו ,טַאנָאמ םנופ ןט-15 ןכָאנ עקַאט
 יווצ רעביא ןופ עמוס ַא ןיא סָאד ןוא טלַאהעגנ ןכעלטַאנָאמ

 . י | ..,קנַארפ ןָאילימ

 טַאנָאמ ןייק ןרעוונַא טלָאוװעג טשינ טָאה רעט-16 רעד סיאול |

 ,רעטעּפש ףיוא טניײלענּפָא עזייר יד ןעמ טָאה רַאּפרעד ןוא ,תוריכש
 ,ינוי ןט-20 םעד ןעמ לָאז ןפיולטנַא זַא ,ןּבילּבעג זיא םעדכָאנ ןֹוא

 ןוא ,תוריכש טַאנָאמ ַא ךָאנ ןּפַאכניײרַא ןיֹוש ןעמ טעוו ןַאד ןוא

 | ...קנַארפ ןָאילימ ייווצ ןופ עמוס ַא רעדיוו זיא סָאד

 | | ...שיטקַארּפ ןוא טנכערעגסיוא ןעוועג זיא'מ

 עלַא ייב .טכאוַאב טוג רעייז ןעוועג זיא ץיַאלַאּפ-ירעלויט רעד

 רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ ןטַאדלָאס ןענַאטשעג ןענעז ןרעיוט ןוא ןריט
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 ןטַאדלָאס ןענַאטשעג ןענעז ןרָאדירָאק יד ןיא ךיוא ,עידרַאווג

 רעייז ןייז טפרַאדעג ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא ,טכַאנייּב ןוא גאטייּב

 טָאה'מ ןוא ןפױלטנַא וצ ןַאלּפ םעד ןטעּברַאפױא םייּב קיטכיזרָאפ
 ,דלַאּב ןּפַאכ טשינ ךיז לָאז'מ זַא ,וזַא ןכַאמ טזומעג סע

 סטענַאוטנַא טעּברַאעג םעד ןיא טָאה ערעדנַא עֶלַא יו רעמ =

 ,עטערַאק עסיורג ַא טלעטשַאּב טָאה רע ,ןעזרעפ ףַארנ ,רעטּבילעג

 סינייועניא ןשטנעמ סקעז ןרָאפ טנעקעג ןּבָאה סע רעכלעוו ןיא

 עקיטיונ יד ןגירקעג ךױא טָאה רע ;עלזָאק רעד ףיוא יירד ןוא
 ןפיוא לָאשמ ידּכ ,ןָאטנָא טפראדעג ךיז טָאה'מ סָאוװ ,רעהיילק

 ןוא ,עילימַאפ עכעלגינעק יד ןיא סָאד זַא ,ןענעקרעד טשינ געוו

 ןעמָאנ ןטימ עמאר עשילגנע עסיוועג ַא זַא ,ןעזעגנ ךיוא טָאה רע

 ,ןטרָאּפסַאּפ עקיטיונ יד ןגירק לָאז ןַאוװילַאס ידייפ
 ןוא ןעמָאנ ןדמערפ א ףיוא ןטרָאּפסַאּפ יד ןעמ טָאה ןגירקעג

 ייווצ עריא טימ טראפ ףרָאק ןיפערנ ַא ענייא זַא ,ןסייהעג טָאה'ס

 טָאה רעטז-10 רעד סיאול ,יעקַאל ַא ןוא עקטנַאנרעוװאונ ַא ,רעדניק

 -רעוואונ יד --- טענַאוטנַא ירַאמ ןֹוא יעקַאל רעד ןייז טפרַאדעג
 | | .עקטנַאנ

 ןיא ץֹּלַא קידנעוט ,טיירגענ ןוא טיירגעג גנַאל ךיז טָאה'מ
 ץלַא טָאה'מ .ןטונימ יד ןוא ןהעש יד טלייצעג טָאה'מ .םייהעג
 זַא ,ןּפַאכ טשינ ךיז ןלָאז ףיוה ןיא רענידַאּב יד זַא ,טַאהעג ארומ
 רעדעי טימ קיטכיזרָאפ ןעוועג זיא'מ ;ןפיולטנַא וצ ךיז טיירג'מ

 ןוא געט סעװַא ןענעז ױזַא ןוא ,גנוגעווַאּב רעדעי טימ ןוא טרָאוװ
 .ינוי רעטסקיצנַאװצ רעד ןעמּוקעגנָא ,ךעלדנע ,זיא'ס זיּב געט

 / ןעוועג זיא'ס ןוא ,קיאורמוא ןעוועג ןעמ זיא גָאט ןצנַאפ א ==

 ,ןעמ לָאז ,ןפיולטנַא טעוו'מ רעדייא ,טכַאנייּב זַא ,טכַאמענּפָא

 ,ףיוה ןיא טעקיטש ןצנאנ םעד ןריפכרוד ,לָאמ ןעלַא .יו טקנוּפ

 ,ןסייה לָאז ס ןוא ,טייקיניילק עטסדנימ יד ןליֿפַא ןרעדנע טשינ

 ןייז ןיוש ןלעוו עלַא יו םעדכָאנ טשרע ןוא ,ןפָאלש טייג'מ זַא

 לָאז ,ןיוש טפאלש עילימַאפ עכעלגינעק יד זַא . ,קורדנייא .ןרעטנוא

 ןוא ףיוה ןופ ןּפַאכסױרַא ךיז ,עטקעטשרַאפ ,טייהרעליטש ךיז ןעמ

 ר יי - ,ןפיולטנא

 ,ןלַאפעגנייא טשינ ראג ןיגינעק רעד ןוא גינעק םעד זיא סע
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 ראנ ,זירַאּפ ןיא רָאנ טשינ ןשטנעמ עריא טָאה עיצולאגוער יד זַא

 | .דנַאל ןצנַאג ןרעּביא ןגעטש ןוא ןגעו עלַא ףיוא

 ןעמ טָאה םענייאניא עלַא .ץַאלַאּפירעקויט םעד ןזָאלרַאפ

 ךָאנ ךיז לָאז'מ זַא ,רַאפעג ַא ןעוועג זיא'ס לייוו ,טנעקעג טשינ

 ןַאלּפ רעד טעוו ןַאד ןוא זיא לדניזעג עצנַאג סָאד רעו ןּפַאכ טשינ

 ןוא עלעדיימ סָאד ,רעדניק ייווצ יד זַא ,ןבילּבעג זיא ,ןלַאֿפכרוד

 םַאדַאמ יד ייז לָאז ןריפסיורַא .עטשרע יד סיורַא ןלָאז ,עלעגניי סָאר

 טעוו יז ;ץנירּפנױרק םעניילק םעד ןופ עקטנַאנרעוואוג יד ,לעזרוט

 ןעזרעפ ףַארג רעד סָאװ ,עטערַאק רעד ןיא ןצעזקעוַא ייז טימ ךיז

 ךיז ןלעוו רעטעּפש ןוא ,ןסיורד ןיא טיירגעגוצ ןּבָאה ןיוש טעוו

 ,טענַאוטנַא ירַאמ :זייױוקיצנייא ףיוה םנופ ןּפַאכסױרַא טייהרעליטש

 .טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ יד ,רעטסעװוש ןייז ךיוא ןוא גינעק רעד

 ןוא גנַאל רעייז ןגיוצעג ךיז טָאה ינוי ןט-20 ןופ טנווֶא רעד

 יד ןוא גינעק רעה .סיורג רעייז ןעוועג זיא גנוגנערטשנָא יד

 "דנימ יד וליפַא ןרעדנע וצ טשינ קיטכיזרָאפ זעוועג ןענעז ןיגינעק

 ןוא ,ףיוה ןיא טעקיטע םענעמונעגנָא םעד ןופ טייקיניילק עטס

 ץנירּפ רעה ,רעדורּב סעינעק םעד ןעוו ,טכַאנייּב דעגייזַא ןעצ םורַא

 עלַא ןוא הוה ןיא ןעוועג ךָאנ ןענעז ּבייוו ןייז ןוא ,סנעווָארּפ ןופ

 רעד ןגעוו טדערעג ליטש ןּבָאה ןוא שיט םייב ןסעזעג ךָאנ ןענעז

 ליטש טענַאוטנַא ירַאמ זיא ,זירַאּפ ןופ ןפיולטנַא ןצ טייקכעלנעמ

 יז רעמיצ ןיא רעטכָאט ריא וצ ןיירַא זיא ןוא לַאז םנופ סיורַא

 .ןקעוופיוא

 -רעד א טּפַאכעגפױא ךיז טָאה עלעדיימ עקירָאי-ןציירד סָאד

 ךיז טיירע'מ זַא ,טסואוועג רעירפ ךָאנ טָאה יז רעּבָא ,ענעקארש

 ןעוו ןוא ,טלעטשעט טשינ סעגַארפ ןייק טָאה יז ןוא ןרָאפ ץעגרע

 רעירפ ךָאנ טָאה'מ סָאװ ,עלעדיילק קיליּב א ןָאטעגנָא ריא טָאה'מ

 סָאד ןיא ריא ייּב ;טרעדנואוועג ךיז יז טָאה ,ריא רַאפ טיירגנעגוצ

 -יינ טימ טכַארטַאּב עלעדיילק סָאד טָאה יז ןוא סעיינ א ןעוועג

 | .ןקיִלּב עקיריג

 טימ ,רעמיצ ןיא ןיילַא ןעוועג טשינ זיא ןיסעצנירּפ עניילק יד

 ,ענָאּב ריא ,יעינורצ םַאדַאמ יד ןעוועג ךיוא זיא ןעמַאזוצ ריא

 סיורג טאהעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןעמעוו וצ ,עמַאד ערעטלע ןַא

 | | | ,יֹורטּוִצ
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 רעד טגָאזעג טשנַאוטנַא ירַאמ טָאה --- .,קעװַא ןרָאפ רימ ---

 | .ןיוש עקַאט ןוא --- ,יעינורב םַאדַאמ

 ,ןעמענטימ ,ךיוא יז לָאז'מ ןטעּבעג טָאה יעינורּב םַאדַאמ יר

 -ניורק םעדו ,ליווענ םַאחַאמ יד ךיוא ןוא יז זַא ,ןבילּבעג זיא'ס ןוא

 רעדטַא - .ןא ןיא רעבָא ,ןרָאפטימ ערדייּב ןלָאז ,ענָאב סצנירּפ

 | .עטערַאק
 ,עזייר רעד ֹוצ טיירג טכַאמעג יז ןוא רעטכָאט יד ןָאטעגנָא

 רעניילק רער .רעמיצ ןיא ןוז ריא וצ ןיירַא טענַאוטנַא ירַאמ ןיא

 רעטומ יד ןעוו ןוא ,קַאמשעג ןפָאלשעג ןַאה ןיוש זיא ץנירּפנױרק
 רארשרעד א ּפַאכ א ןּבעגעג ךיז רע טָאה ,טקעווענפיוא םיא טָאה

 ,רענעק

 ןיוש ןרָאפ רימ ---- .טגאזעג םיא יז טָאה --- ,ףיוא ייטש ---

 .ןענַאה ןופ קעווַא

 ,טנערפעג ?גניי סָאד טָאה -- ?ןיהואוװ ---

 םיא טָאה -- .המחלמ ַא רָאפ טמוק'ס ואוו ,ץַאלּפ ַא ףיוא ---
 ,טרעפטנעענ רעטומ יד

 ץֿנירּפנױרק רעניילק רעה ךיז טָאה ,המחלמ ַא טרעהרעד

 ןופ רידנַאמָאק רעד ןעוועג רע זיא לעיציפָא לייוו ,טיירפרעד קרַאטש

 ,ןפיוה עכעלנינעק ןיא ךעלנייוועג ךיז טריפ'ס יו ,טנעמינער ַא

 פיו לָאמ סָאד -- ,ןעירשענסיוא רע טָאה -- ,אמַאמ ---

 ,טנעמינעה ןיימ ןופ רידנַאמָאק רעד ןייז ןתמא ןַא ףיוא עקַאט ךיא

 !םרָאפינוא םענייש ַא ןוא דרעווש ַא ןָא ריס וט

 טשינ ןוא ל?דרעווש ןייק ןָאטעגנָא טשינ רעּבָא םיא טָאה'מ

 א ןָאטעגנָא רָאו םיא ןעמ טָאה םעד טָאטשנָא ..םרָאפינוא ןייק

 ןגירקעג טָאה'מ סָאװ ,טרָאּפסַאּפ ןטיול לייוו ,עלעדיילק עשלריימ
 רע טָאה ,ףרואק ןעמָאנ ןטימ ןיפערג ַא סעּפע ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 ,עלעדיימ ַא ןייז טפרַאדעג

 םָאװ ,עוואקישט ןעוועג סָאד ןיא ץנירּפניורק םעניילק םעד

 ַאזַא טלעטשעג טָאה רע ןוא ,עלעדיימ ַא סלַא םיא טעדיילקדאפ'מ

 :ענַארפ

 א יש ןעיינ רימ - ,ךיז ןלעטשרַאפ רימ ,ַאמַאמ ---

 : ?עידעמַאק

 עיצולָאווער יד סאו ,ןענַאטשרַאפ טשינ ךָאנ טָאה דניק סָאד
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 םָאד םִאה רע ןוא ,ןײמענלַא ןיא רָאפ טמוק ָאד סָאװ ןוא :זיא

 / - ,רעציטש םענעגייא ןייז ףיוא ןעמונעגפיוא

 יד לָא מ רעכלעוו ךרוד ,ריט .ַא ןעניפשג טפרַאדעג טָאה'םו

 ןיא סָאד ןוא ,ןריפסױרַא לשזרוט םַאדַאמ יד ןוא רעדניק ייווצ

 ןוא לעזרוט םַאדַאמ יד ;רעירפ ןופ טיירגעגוצ ןעוועג ךיוא ןיוש

 ,עטלעטשרַאפ ףיוה ןופ סױרַא טייהרעליטש ןענעז רעדניק ייווצ יד

 ףַארג ואוו ,עטערַאק יד טרַאוװשג ייז ףיוא ןיוש טָאה ןטהָאד .ןזא

 .רעשטוק ַא םלַא טלעטשרַאפ ,עלזָאק רעד ףיוא ןסעזענ זיא ןעזרעפ

 זיא'ס ןוא רעטייו ןרָאפעווַא טפרַאדעג דלַאּב טָאה עטעהַאק יד

 ןטרַאװ ןוא ןֿפעטשּפָא ךיז לָאז יז ואוו ,טכַאמענּפָא ןעווענ ןיושי

 .ערעדנַא יד ףיוא
 זיא ,עטערַאק רעד ןיא ענַאּב רעייז ןוא רעדניק יד טגרָאזרַאפ

 טָאה יז ליױו ,ץַאלַאּפ-ירעלויט ןיא קירוצ ןיירַא טענַאוטנַא ירָאמ

 ,לעטשנא םעד ןכַאמ טפרַאדעג רענידַאּב ןוא ןעמַאד-ףיוה עחיא רַאפ

 .ןפָאלש ךיז טנייל יז זא

 םעד ,סנעווַארּפ ןופ ץנירּפ רעד זיא ןעצ ךָאנ בלַאה םורָא

 ןיוש זיא'ס ןוא ,ּבייו רעד טימ םייהַא קעוַא ,רעדורּב סנינעק

 ,ןפיולטנַא ךיוא רע טעוו טכַאנייּב טנייה זַא ,טכַאמענּפָא ןעוועג

 ױזַא ןעגנַאנעג ץלַא זיא םינּפל רעּבָא .נעוו רעדנַא ןַא טימי רעּבַא

 םעמעלנייוועגרעסיוא ןייק ןוא ןעשענ טשינ טלָאװ ךַאז ןייק ךיילג

 | | .ןעמוקעגרַאֿפ טשינ טסאוו

 ירַאמ זיא ,טנווַא ןדעי יוװ טקנוּפ ,טייצ רעטמיטשַאּב רעד וצ
 ןױא הלַאּב ןוא רעמיצ-ףָאלש ריא ןיא ןעמוקעגניירַא טענַאוװץננַא

 ףיא טָאה עכלעוו ,עמַאדפיוה א ןענַאטשעג ריא ןּבעל .ןיוש

 ןָאטעגסיױוא יז טָאה עמַאדפיוה רעדנַא ןַא ןוא ,רָאה יד טמַאקעצ

 טשינ םענייק רָאג טָאה .סע .ןפָאלש ןיינ וצ טיירג טכַאמענ יז ןוא

 ןזָאקרַאפ ןיגינעק .יד .טעוו טכַאנייּב טנייה זַא ,ןלַאפנייא טנעקעג

 -עג טָאה יז ;עטלעטשירַאֿפ ַא ןפיולטנַא ןוא .ץַאלַאּפ-ירעלזיט. םעד

 יז ןוא ,ןגרָאמ ןטיירגוצ ריא ְרַאפ לָאז'מ סָאװ ,ןכַאז ןגעוו טדעה

 2 ,ןגרָאמ ןָאט לָאז'מ סָאװ ,ןלעפַאב ןּבעגעג טָאה

 -עג יו ןעננַאנעװצ ץלַא ןיא רעמיצ ןיא גינעק םייּב ךיוא !
 דשוה טשינ ךַאז ןייק לָאז'מ זַא ,רענייטש אזא ףיוא ןוא ךעלנייוװ

 -ךָאפ ענעדייז טימ טלקעטשרַאפ .ןעוועג זיא סָאװ ,טעֶּב .ןַײז ,,ןייז
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 רענ ןעוועג ןיא ,דרע רעד וצ זיּב טכיירגעג ןּכָאה סָאװ ,ןעגנַאה
 ,עלעשיק ןדלָאנ ַא ןגעלעג דרע רעד ףױא .זיא טעּב םייּב ;טכַאמ
 ךיוא ,?כעקיישטאפ יַא ןוא עלעטיה-טכאנ ַא --- עלעשיק .ןפיוא ןוא

 .טלעפענסיוא טשינ ןּבָאה ךישקעטש ענעדייז רֶאּפ ַא

 ןירַא זיא גינעק רעד ןעוו ,ףלע ןטלַאהעג ןיוש טָאה רענייז רער |

 טרַאװעג םיא ףיוא ןיוש ןּבָאה טרָאד .,רעמיצפָאלש ןיא ךיז וצ

 טייצ רעטמיטשַאּב רעד ןיא טכַאנ עדעי ןּבָאה עכלעוו ,רענידַאּב יד

 -רעּביא יז ןוא דרעווש יד ןָאטענסיױא טָאה רע ,םיא ףיוא טרַאוועג

 ,טנידַאּב םיא ןּבָאה עכלעוו ,ןרעילַאװַאק יד ןופ םענייא ןּבעגענ

 קידטלעטשרַאפ ןוא טעּב ןפיוא טצעזעגקעוַא ךיז רע טָאה ןַאד

 זייז טעשטּפעשענּפָא םורפ רע טָאה ,ןענידרַאנ ענעדייז יד טימ--ךיז

 ךיז רע טָאה  ךָאנרעד ןוא ,קָאר םעד ןָאטעגסיוא ,הליפת-טסכַאנ

 ןַאד ןענעז רענידַאּב ייווצ ;לוטשד-ניוו ןכייוו ַא ףיוא טצעזענקעווַא

 ,טָאה י יז ןופ רענייא רעדעי ןוא ינק יד ףיוא םיא רַאפ ןלַאפענ

 "'םופ ןכעלגינעק,, ַא ןָאטעג ּפַאב ַא ,עדנַאמָאק א טיול יו טקנוּפ

 טַאה טעקיטע ןטיול םירָאוו .קָאז ַא ןוא ךוש ַא ןָאטענסיױא ןוא

 ,ןקָאז ןוא ךיש יד גינעק םעד ןָאטפיױוא יו ךַאז ַאזַא ףיוא ןעמ

 | .ןשטנעמ ייווצ {ּבָאה טפרַאדעג
 יד טיהענּפָא ץלַא ךָאנ טָאה ןעמ ,ןָאטַאפ ןטלַאהעג טָאה ןעמ

 עיצולאווער יד שטָאכ ,טעקיטע ןצנַאג םעד ןוא !!טייקכעלנינעס,;

 | .טייוו ןטלַאהעג ןיוש טָאה

 -סיוא ןופ עינָאמערעצ יד טרעיודעג טָאה העש עּבלַאה ַא
 ןעוו ןוא ,טכַאנ רעד רַאפ ןָאטנָא רעדיוו םיא ןוא גינעק םעד ןָאט

 ןעמוקעגנָא זיא ,ףלע ךָאנ בלַאה ןטלַאהעגנ ןיוש טָאה רעטייז דעד

 ןיא ךיז ייּב ןעמונענפיוא םיא טָאה גינעק רעד ןוא  טעיַאּפַאל

 .טכַאנ ערעי ןָאטעג ךעלנייווענ סָאד טָאה רע יו ,רעמיצ-ףָאלש

 ןעוועג רעט-16 רעד סיאול זיא ןטעיַאפַאל טימ קידנדער

 ןוא רעטסנעפ םוצ ןעננַאנענוצ לָאמעלַא זיא רע ןזעוורענ רעייז
 רע טָאה .טמעטָאענּפָא רעיירפ .ןסיורד ןיא טקוקעגסױרַא טָאה

 | | | .קעװַא זיא טעיַאפַאל ןעוו ,ןאד טשרע

 סנעמעוו + ,רענידַאּב ייוצ ןעמוקעגניירַא רעדיוו ןענעז ןַאד

 ןּבָאה ייז .ןפָאלש גנינעק םעד ןנייל וצ ןעוועג זיא סע עּבַאנפױא

 ןיא גינעק רעד ןעוו ןוא ךעלטקניּפ טריפעגכרוד עּכַאנפיוא רעייז
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 ןענעז ,ןענידרַאג ענעדייז טימ טלעטשרַאפ .,טעּב ןיא ןגעלעג ןיֹוׁש

 סיאול טָאה טנעמאמ םעח טָא ףיוא ןוא ,סיױרַא רענידַאּב ייווצ יד

 .טרָאוװעג רעט-16 רעד

 רעד זיא ,קעװַא ןענעז רענידַאּב ייווצ יד יו לענש יױזַא

 "רַאֿפ ןעטידרַאנ יד קידנזַאלרעּביא ,טעּב ןופ רעטנורַא ?יטש גינעק

 רע יא רעגניפ ץיּפש יד ףיוא רעירפ יװ ױזַא טקנוּפ ןעננָאה

 רַאפ ןיוש זיא ןטרָאד ןוא רעמיצ ןיא טענַאוטנַא ירַאמ וצ ןיירַא

 -עצ א סעּפע ןוא יעקַאל ַא ןופ גוצנַא רעד טיירגעגוצ ןעוועג םיא

 ןהא ןָאטעגרעּביא לענש ףױא ךיז טָאה רע ;קורַאּפ רעטרעּביוש

 "נָא ךיז רע טָאה ייברעד ןוא ,ףיוה ןופ טּפַאכעגסױרַא ליטש ךיז

 רע טסייה טרָאּפסַאּפ םעד טול זַא ,ןעקנעדעג וצ טגנערטשעג

 ...יעקַאל ַא טציא רע זיא ךַאּפ ןטיול זַא ןוא ןַארויד

 רענייא קירוצ ןעמוקעגניירַא זיא רעטעּפש טונימ עכעלטע טימ

 ןיא גינעק ןטימ ןפאלש טפרַאדׂעג טָאה רעכלעוו ,רענידַאּב יד ןופ

 רע ירּכ ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןעמוקעגניירַא זיא רע .רעמיצ ןייא

 קידנהניּבוצ ןוא ,ןקעוופיוא טשינ ,סחו הלילח ,גינעק םעד לָאז

 ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,לקירטש ענעדייז סָאד טנאה רעד וצ

 ,טכַאנ ערעי ןָאטעג סָאה טָאה רע יו ,םענייז וצ טעּב סגינעק

 .ןפאלש טניילעג ליטש ךיז רע טָאה

 .ןסיױרד ןיא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רעט-16 רעד סיאול ןוא

 לייו ,ףיוה ןופ ןּפַאכוצסױרַא ךיז ןּבענעגנייא םיא ךיז טָאה סע

 יעקַאק ַא זיא סָאד .זַא ,טניימעג ןּבָאה רעטכעוו עטנפַאװַאּב יד

 רעה ןיא טעּפש זַא ,ןעוועג טשינ סעיינ ןייק ןיוש זיא סע ןוא

 ץַאלַאּפ-ירעלויט םעד ןזָאלרַאפ רענידַאּב ןוא ןעיעקַאל ןלָאז טכַאנ

 ןאוו ,טרָא ןטמיטשַאּב םעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .םייהַא ןייג ןוא

 ןיסעצנירּפ יד ,רעטסעווש ןייז ךיוא .טרַאוװעג טָאה עטערַאק יד

 ךָאנ טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד .ןעוועג טרָאד ןיוש זיא ,טעּבַאזילע

 .טענַאוטנַא ירַאמ ןעוועג זיא ,טלעפעג

 רבייא ןַא יו ךיז טָאה טונימ .ערעי ןוא טרָאװעג טָאה ןעמ

 "רעד רשפא יז טָאה ןעמ זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ןעמ .ןניוצעט טייק

 ,ףיוה ןופ ןײגסױרַא םייּב ןטלאהעג טָאה יז ןעוו ,ןַאד טקנוּפ טנעק

 ךיז זייווקיצנייא לָאז ןעמ זַא ,ייּברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה סע ןוא

 .ןפױלטנַא וצ ןַאלּפ םעד ןּבענפיוא ?ייוורעד ןוא קירוצ ןרעקמוא
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 טשינ רעיש"רעיש ךעלקריוו עקַאט זיא טענַאוטנַא ירַאמ/ ןוא |

 טימ ןעמַאזוצ ףיוה ןופ סױרַא זיא יז ןעוו ,ןַאד טקנוּפ ,ןלַאפעגניירַא

 סָאוו ,יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעיטסומ רעטכעוו םעד

 ןַא ןסױטשעגנָא ךיז יז טָאה ,געוו ןפיוא ןעמונעגטימ טָאה ןעמ
 יד .ףיוה ןופ ןרָאפענ זיא טעיַאֿפַאק רעכלעוו ןיא ,עטערַאק רעד

 ןּבָאה עכלעוו ,ןעיעקַאה טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןיא עטשערַאק

 ;געו םעד ןטכױלַאּב וצ ידּכ ,ןצַאקרוטש ענעהנוצעגנָא ןטלַאהעג

 ךיז יז טָאה ראפרעד ןוא עטערַאק יד טנעקרעד טָאה ןיגינעק יד
 םעדכָאנ ןוא סיוא יירד .ַא ןּבעגעג ךיז טָאה יז ,ןקָארשרעד קרַאטש

 רעד ןיא ןייג וצ טָאטשנָא זַא ,טלמוטעצ ױזַא ןעוועג ןיוש יז זיא
 וז ןוא טייז רעדנַא ןַא ןיא קעװַא יז זיא ,גנוטכיר רעטמיטשַאּב
 ןגָאלשעגפיֹורַא ךיז טָאה יז ןיִּב גנַאל ןעיירד טזומעג ךיז טָאה

 ,עטערַאק רעד וצ ןעמוקענוצ זיא ןוא געוו ןקיטכיר ןפיוא קירוצ
 ףַארג רעד טָאה ,קינירועניא ןעוועג ןיוש ןענעז עלַא ןעוו

 סָאװ ןנָאי ןעמונעג ךיז ןוא דרעפ יד ביירט ַא ןּבענעג ןעזרעפ
 רע .גטַאל וצ זירַאּפ ןיא ןטלַאהרַאפ וצ טשינ ךיז ידּכ ,רעלענש
 ןיוש זיא ןעמ ןעוו ןוא ,רעשטוק רעטינעג ַא יװ ןּבירטעגנָא טָאה
 םעד ףיוא טלעטששנּפָא ךיז ןעמ טָאה ,טָאטש רעד רעסיוא ןעוועג
 ןעזרעפ סָאװ ,עטערַאק עסיורג יד ןענַאטשעג ןיא סע ןאוו ,טרָא
 טפרַאדענ ךיוא ןעמ טָאה ןטרָאד .רעירפ ךָאנ טלעטשַאּב טָאה
 - | .עידראווג-בייל רעד ןופ רענלעז יירד ןפערט

 סָאד ןוא ,ןעזעג טשינ עטעהַאק יד ןעמ טָאה גנַאפנָא ןיא
 טָאה רלַאּב רעּבָא ;ןקָארשרעד קינייו טשינ ןרישזַאסַאּפ יד טָאה
 ןרָאפענוצ ןעזרעפ זיא ןַאד ןוא ,םנטייוורעד ןופ ןעזרעד יז ןעמ
 בעה ןופ ןייגרעּביא טכייפ ןוא לענש ןענעק לָאז ןעמ ןַא ,יֹוזַא
 -בייל רעד ןופ רענייא ,ירָאלַאװ ,רעסיורג רעד ןיא עטערַאק רעניילק
 ;ןייר זיא געוו רעד וצ ןעז ,סיוארָאפ קעווַא קידנטייר זיא ,עידרַאוג
 -רעפ ןעמונרַאפ עלזַאק רעד ףווא טָאה רעטידַאּב יד ןופ רערעדנַא ןַא
 טָאה ,םיא ןּבעל ןסעזעג זיא רעכלעוו ,ףַארג רעד ןוא ,ץַאלּפ סנעז
 ןביירט ןעמונעג רע טָאה ,',רעלענש סָאװ ּביירט ,, גָאז ַא ןּבעגענ
 ןטרָאד ןוא  ידנֶאּב ןיא ןעוועג ןיוש ןעמ זיא דלַאב ןוא דרעֿפ יד
 .רעטייוו ןרָאפ טזָאלעג ךיז ןוא דרעפ ירד ןטיּבעג ןעמ טָאה

 רעייז ןעוועג טנעמַאמ םענעי ןיא ןעזרעפ הףַארג םעד זיא סע
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 ןוא ליטש ױזַא טציז יז יו ,טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא ןקוק וצ רעווש

 עצנַאג יד םיא ןופ ןגיױא יד ּפָארַא טשינ טמענ ןוא טגרָאזרַאפ

 טנעקעג ןּבעק ץייז רע טלָאװ ריא רַאפ זַא ,טליפעג טָאה רע .טייצ

 םיא יז ןוא ,תענושמ זיּב טַאהעג ביל יז טָאה רע ;ןּבענקעווא

 ןופ רעמ יז ןוא רעטייוו ריא טימ ןרָאפ טכָאװעג טָאה רע ;ךיוא

 ןְבעל וצ ןעוועג רעווש םיא ןיא סע ?ייוו ,ןוָאלּפָארַא טשינ גיוא

 םסואועג ןַאד ןיוש טָאה רעכלעוו ,גינעק רעד רעּבָא ;ריא ןָא |

 רעווש םעח ןוא ּבייװ ןייז ןשיווצ ןעגנואיצַאּב עמיטניא יד ןגעוו

 .קירוצ ןרעקמוא ךיז ןסייהעג םיא טָאה ,הַארג ןשיד

 רעד רַאפ --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ףַארג ,ךייא קנַאד ךיא ---

 יו ןרָאפ רעּבָא ;ןזיװעגסױרַא זנוא טָאה ריא סָאװ ,טפַאשטני ירפ

 ..יקירוצ םוא ךיז טרעק ,טשינ ריא טפרַאד זנוא טימ רעט

 ןּבעל ןּבָאה טלאװעג טשינ טושּפ רעטציא טָאה גינעק רעד

 ךיז טָאה ןעזחעפ ּהַארג רעד ןוא ,ּבייוו ןייז ןופ ןטּבילעג םעד ךיז

 .ןרעקמוא טזומעג

 -סיוא ןעזרעפ טָאה --- !ףרָאק םַאדַאמ ,טנוזעג טראפ ---

 טָאה'מ תעּב ,ןיגינעק רעד טימ ךיז קידנענעגעזעג ,לוק ןפיוא !עירשעג

 .דרעפ ןטיּבעג

 סָאװ ,רעטסיימיטסָאּפ רעד ידּכ ,ןטסימוא טנָאזעג סָאד טָאה רע

 רַאסַאּפ ידו ןגעוו דשח ןייק ןּבָאה טשינ לָאז ,דרעפ יד ןּבענעג טָאה

 .עטערַאק רעסיורג רעד ןיא ןרישז

 רעגנָא זיא ןעזרעפ ןעוו ,גָאט רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא סע

 ןפיױלטנַא טפרַאדעג ןטרָאד ןופ טָאה רע ,זירַאּפ ןייק קירוצ ןעמוק

 ;רַאפעג ןיא ןעוועג ןּבע? ןייז זיא זירַאּפ ןיא ?ייוו ,לעסירּב ןייק

 - טסייוו ןעמ יצ ןעניפענוצסיוא קירעגיינ רעייז ןעוועג זיא רע רעּבָא

 ןענעז ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד זַא ,םעד ןגעוו זירַאּפ ןיא ןיוש

 םוצ ןעמוקעגוצ ,רעטלעטשרַאפ ַא ,רע זיא ,ןפָאלטנַא טכַאנייּב

 ןוא ?יטש זיא טראה זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו ןוא ליוז-עד לעטָאה

 "רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ליטש ךיוא זיא ןסַאנ יד ףיוא זַא

 .טקיאורַאב םיא טָאה סָאד ןוא ,טשינרָאג ךָאנ ןעמ טסייוו ?ייוו

 .ןעניױועג ?ייווחעד ןלעוו ענעפָאלטנַא יד זַא ,טניימעג טָאה סע לייוו

 ,טייצ

 ;ןעוועג דשוח טשינ ךַאז ןייק ןּבָאה רעניואוונייא רעזירַאּפ יד
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 וד ןוא גינעק רעד זא ,ןלאפעננייא טשינ ייז ןופ םענייק ןיא סע

 -ירעפויט .ןיא ךיוא ,ןפַאלטנַא טייהרעליטש טכַאנייּב ןענעז ןיגינעק
 -ףיוה יד ןופ רענייק ןוא טסואוועג טשינרָאג ןעמ טָאה ץַאלַאּפ

 .ןעוועג רשוח טשינרָאג טָאה רענידַאּב יד ןופ רענייק ןוא טייל

 -עירַא רָאטקָאד-ףיוה רעד זיא ירפרעדניא רעגייזַא טכַא םורַא

 ךעלנייוועג סָאד טָאה רע יוװ ,רעמיצ סצנירּפניורק ןיא ןעמוקעג

 שרוי רעד זַא ,ןעזרעד טָאה רע ןעוו ןוא ,ןגרָאמירפ ןדעי ןָאטעג
 ,רעטשַאררעּביא ןַא ןייטש ןּבילּבעג רע זיא ,ָאטשינ זיא ןָארט ןופ

 -גירּפניורק רעניילק רעד ןופ רעמיצ םעד ןיא ןיירַא רע זיא ןַאד
 ןיא ,ָאטשינ ךיוא ןיא יז זא ,ןעזרעד טָאה רע ןעוו ןוא ,ןיסעצ

 .טשַאררעּביא רעמ ךָאנ ןעוועג רע

 -אוטנַא ירַאמ ןוא ןטז16 םעד סיאול ןופ ןרעמיצ יד ןיא ךיוא
 ןעוועג ןיוש זיא סע ןעוו ןוא ,ןענופעג טשינ םענייק ןעמ טָאה טענ
 -רעליטש טבַאניּב זיא עילימַאפ עכעלגינעק עצנַאג יד זַא ,רָאלק
 ןיא ןעמ ןוא עגַאװערט עצנַאו א ןראוװעג זיא ,ןפָאלטנַא טייה

 ,ןטעיאפַאל ןפור קעװַא ךיילג

 א יװ ,רענעקַארשרעד א ןפיול וצ ןעמוקעג זיא טעיַאפַאק
 ןוא ,ףיוה ןיא ןרעמיצ עלַא רעּביא ןפָאלעגמורַא רע זיא רעטשימעצ
 עילימאפ רעכעלגינעק רעד ןופ רענייק זַא ,ןעזרעד טָאה רע ןעוו
 -טאזראפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןיא קעװַא ךיילג רע ןיא ,ָאטשינ זיא

 | ,גנול
 ןוא םעיינ יד טסואוורעד לענש ךיז ןעמ טָאה ןירַאּפ ןיא

 -יױלק .ענָאוװערט א ןרָאוװעג דלַאב זיא טָאטש רעצנַאנ רעד רעּביא
 ןענַאּבַארַאּב ,טעשטשיווסעג ןּבָאה ךעלפייפ ,ןעגנולקענ ןּבָאה סרעטס
 ןיוש ןיא טייצ רעצרוק יַא ןופ ףיױלרַאפ ןיא ןוא ,טּפַאלקעג ןּבָאה
 טָאטשיטּפױת רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גנורעקלעּפַאּב עצנַאג יד
 ךיז ןּבָאה עלַא ,טכאקעג ךיז ןּבָאה עלַא ןוא ןסָאגנ יד ןיא ןןעוועג
 -ייב ןענעז ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד סאו ,םעד !געוו טלמוטעג
 ,םעד ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ ןוא ,ןפָאלטנַא טייהרעליטש טכַאנ
 ןיא ןלעטש וצ ךיז גנורעוושרַאפ ַא -- םַאררַאפ ַא זיא סָאד זַא
 -ער יד ןקיטשרעד ןוא ןסיורד ןֹופ םיאנוש יד טימ גנודניּברַאפ
 | ,עיצולאוו

 זעורעד טָאה ןסאל יד ןיא םלוע רעטנערעגפיוא רעד ןעוו
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 -עג עזייּב ןוא עדליו טימ טננענַאּב םיא ןעמ טָאה ,ןטעיַאפַאל

 םשימרַאפ ךיוא זיא רע זַא ,ןעוועג דשוח טָאה ןעמ ל"יוו; ,ןעיירש

 טימ םיא ףיוא ןפרָאוװעג ךיז טָאה ןעמ ;גנורעוושרַאפ רעד ןיא

 םיוק זיא רע ןוא ,טיוט ןטימ טעשאהטסענג םיא טָאה ןעמ ,ןטסיופ

 .ןפָאלטנַא ןּבעל ןטימ

 ןַאד זיא גנולמַאזרַאפ -עֿפַאנַאיצַאנ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעה

 ןופ ןַאמ רעד ,לַארענעג רעגנוי ַא ,יענרַאהָאּב רעדנַאסקעלַא ןעוועג

 יַאנ םימ טַארייהעג רעטעּפש טָאה עכלעוו ,יענרַאהָאּב ןיפעזאשז

 ,ןענָאעלַאּפ

 ןעועג יענרַאהְאּב רעדנַאפקעלַא זיא עיצולָאװשר רעד רַאפ

 םעד ןיא טצנַאלנעג ןּבָאה עכלעוו ,ןריציפא עטנַאלַאנ יד ןשיווצ

 ,ןיגינעק רעד ןוא גינעק םעד טנעקעג טוג טָאה רע .ףיוה רעֿפַאסרעװו

 ןיא רע לייוו ,ןטלַאהענ קרַאטש םיא ןופ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 .ףיוה ןיא רעצנעט עטסעּב יד ןופ רענייא ןעוועג

 רעדנַאסקעלַא זיא ,ןטַאהקָאטסירַא ערעדנַא ךס א יװ טקנוּפ

 וצ ןענַאטששנוצ ךיוא ,ליטסַאּב רעד ןופ ןלַאפ ןכָאנ ,יענהַאהַאּב

 "עמ ַא ןעוועג רע זיא קילּב ןשיטילַאּפ ןייז ןיא ;עיצולַאװער רעד

 !ריפנייא ךיירקנַארפ ןיא ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ,רעקיס

 "אב רעמעװא רעד ןופ עגַאל יד ןרעסעּברַאפ ןלָאז סָאװ ,ןעמרָאפער

 ןייז ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג זיא רע יװ יוזַא ןוא .גנורעקפעפ

 טנעהיזערּפ ןופ טמַא ןכיוה םוצ ןראווענ ןּביוהרעד רע זיא ,טעּברַא

 סטענַאוטגַא ירַאמ ,רע ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעפַאנָאיצַאנ רעד ןיא

 ערערש יד ךיז ףױא טַאהענ טציא טָאה ,''רעצנעט רעטסעּב ,,

 ננולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד לעטש ףיוא ןפורוצפיונוצ עּבַאנפיוא

 םיאול ןוא טענאוטנַא ירַאמ ןּפַאכ וצ ױזַא יו לטימ א ןעניפעג ןוא

 .זירַאּפ ןייק קירוצ ןעגנערּב ייז ןוא ןט-16 םעד

 רעד וצ ןעמ טָאה יענרַאהַאּב רעדנַאסקעלַא ןופ לעפַאּב ןפיוא

 יד טסַארּבעגע ךיוא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעה ןופ גנוציז

 ךיוא ןענעז לעּפַאּב ןייז ףיוא ;טעניּבַאק סגינעק ןופ ןרָאטסינימ

 ךיוא ןוא סעיצקעפ יד וצ סעיצקורטסניא ןרָאוװעג טקישעגסױרַא

 -ַאֹפ עכעלגינעק יד ןריטסערַא וצ עידרַאוט רעֿפַאנָאיצַאנ רעד וצ

 .עילימ
| 

 ןַא טכַארּבעג טָאה ץַאלַאּפירעלויט םעד ןופ רענידַאּב ַא
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 ךיז ייּב ןואלעגרעביא טָאה רעט-16 רעד םסיאול ,סָאװ . ,ףורפיוא

 ,ןפָאלטנַא טייהרעליטש זיא רע ןעוו ,טכַאנ רעה ןיא טעּב ןפיוא

 יַאכ םעד דַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז .ןעוועג זיא ןיילַא .סָאד ןוא
 טָאה ,ןגָאז טלָאװעג ָאי ןיוש טָאה רע סָאװ :גינעק ןזָאלרעטקַאר

 א רַאפ ךיז טסַאּפ'ס יו ,טסיירד ןוא ןֹפָא ןנָאז טנעקעג טשינ רע

 םנייז ץבעגָאז סָאד ןוא ,טכַאניײּב ןפַאלטנַא רע זיא ןיילַא ;רעריפ

 ןפיוא טגיילעגקעװַא סע ןוא ריּפַאּפ ףיוא טזָאלעגרעּביא רע :טָאה

 .טעב

 טנעקעג טשינ טָאה סָאװ ,ַאזַא ןעוועג זיא ףורפיוא רעד ןוא

 טשינ ןֹוא עיטַאּפמיס ןייק טשינ ,טקעּפסער ןייק טשינ ןּפורפױרַא
 ,.יורטוצ ןייק

 "םיֹוא ןייז ןיא גינעק רעד טָאה -- !ןשטנעמ עשיזיוצנַארפ,,

 זַא ,גנַאלרַאפ רעייא סָאד זיא --- ,קלָאפ םוצ טעדנעוועג ךיז ףור

 טרָא סָאד ןעמענרַאפ ןלָאז ןּבולק יד ןופ םזיטָאּפסעד ןוא עיכרַאנַא
 טהעדנוה ןצרעפ טָאה דטַאפ סָאד רעכלעוו רעטנוא ,עיכראנָאמ יא ןופ

 | ""?ךעקקילג טּבעלעג דנַאנַאכָאנ רָאי
 טימ ּפא טייג דנַאל א ןעוו טייצ ַא ןיא עגַארפ ַאזַא ןלעטש וצ

 ףיורעה -- טיונ ןוא רעגנוה טדייל גנורעקלעפַאב יד ןוא טולב

 ךיוא רָאנ ,רַאנ רעסיורג ַא רָאנ טשינ ןייז טטרַאדעג ןעמ טָאה

 עדייּב ןעוועג ןענעז ףורפיוא םעח ןיא ןוא .הּפצוח ךס ַא ןּבָאה
 וצ דנורג ַא טינ סָאד ןוא ,הּפצוח יא ,טייקשירַאנ יא --- ןכַאז

 זופ --- םירּבחמ ייווצ ןופ ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא רע זַא ,ןעקנעד

 .בייוו ןייז ןופ ןוא ןט-16 םעד םסיאול

 ףךיז ,טנכערעגסיוא ףורפיוא םעד ןיא רע טָאה סעדוזירק עלַא

 :יױזַא רע טָאה טקידנעעגנ ןוא ,תונעט טַאהעג ,טנַאלקעט
 !ןןשטנעמ רעזירַאּפ ,ריֹא ךיוא ןוא ןשטנעמ .עשיזיוצנַארפ,,

 טַאהעג ןּבָאה תובא ערעזנוא סָאװ ,טָאטש רעד ןופ רעניואוונייא

 ,ןירַאּפ טָאטש עטוג יד, ןעמָאנ ןטימ ןפורוצנא ןגינעגראפ סָאד

 םִאֹוו ,יד ןופ טייקשלַאפ רעד ןיא ןוא תוצע יד ןיא טשינ טביולג

 םוא ךיז טרעק .דניירפ ערעייא ןענעז ייז זַא ,לעטשנָא םעח ןכַאמ

 ָזִא יו ןעלדנַאהַאב קידנעטש ךייא טעו רע ;נינעק רעייא וצ .קירוצ

 וצ םענעננָא ןייז רימ טעוו סע זַא .,רעכיז טייז .עמַאט  רענעגייא

 ףיז ןוא ןעטנוקידיילַאּב יעכעלנעזרעּפ ,סעדווירק עֶלַא יד ןסענראפ

288 



 לעוו ךיא סָאװ ,עיצוטיטסנַאק א ןעוו ,ךייא ןצ קירוצ ןרעקמוא

 לאז ןעמ זַא ,וצרעד ןעגנערּב טעװ ,ןליוו ןטוג ןיימ טימ ןעמעננא
 טלעטשעגקעװַא לָאז גנוריגעה יד ןוא עינילער רַאפ טקעּפסער ןּבָאה

 ,'ןרָאּב ןטסעפ ַא ףיוא ןרעוו
 םוצ ףורפיוא ןייז טקידנעעג רעט-16 רעד סיאול טָאה טימרעד

 | ,קלואפ

 :ענַארפ ַא ךיז טלעטש סע ןוא

 ןוא ןשירַאפ םעד טָאה רע ןעוו ,טכַארטענ רע טָאה סָאװ

 ,טכַאנ רעד ןיא ןש"ק ןפיוא טזָאלענרעּביא ףורפיוא ןקידהּפצוח
 ?יעקַאל ַא סלַא טלעטשראפ ןפָאלטנַא טייהרעליטש זיא ןיילַא רע ןעוו

 -םיוא םעד ןופ ןעז ןעק ןעמ יו --- ןעוועג ןסיוא ךָאח זיא רע
 טשיזיוצנַארפ סָאד טעװ יו רעּבָא ;קלָאפ םוצ ןדנעוו וצ ךיז --- ףור

 סגינעק םענעפָאלטנַא םעד ןופ טעּב ןפיוא ןשיק םוצ ןעמוק קלָאפ

 ,ןשיק םוצ ןעמוק טשינ טעוו קלאפ סָאד ביוא ןוא ?רעמיצחףָאלש

 טעוו עשז יו ,טזָאלעגרעּביא ףורפיוא םעה טָאה גינעק רעד ואוו

 -רעד טנעקעג טשינ ךָאד טָאה רע ?קלָאפ םוצ ןעמוק ףורפיוא רעד

 ןזָאל ףורפיוא ןייז טעו גנולמַאזרַאפ עקַאנַאיצַאנ יד זַא ,ןטרַאװ

 !קְלֶאפ ןשיווצ ןטײרּפשרַאפ ןוא ןקורדּפָא

 -רעד ןָאט טנעקעג גנולמַאזרַאפ עלַאנַאיצַאנ יד טָאה סָאוװ ןוא

 -טקַאט ןוא ןשירַאנ ַאזַא ףיוא ןרינאעה טלָאזעג יז טָאה יו ?טימ

 ,קינָאֿל ןופ ןמיס ןייק וליפַא ךיז ןיא טשינ טָאה סָאוו ,טירש ןזָאל

 ?רנַאטשרַאפ ןופ

 טָאה יז סָאוו ,סָאה ןָאטעג טָאה גנולמַאזרַאֿפ עלַאנָאיצַאנ יד

 -ניא גינעק ןופ ףורפיוא ןשירַאנ םעד טָאה יז --- ןָאט טפרַאדעג

 עקידרעטייוו וצ ןעגנַאגעגרעביא דלַאּב זיא יז ןוא טרירָאנגיא ןצנַאנ
 עבאנפיוא יד ןוא .גנונדרָא-גָאט ןפיוא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןנַארפ

 וד ןוא גינעק םעד ןּפַאכ ןוא ףרַאד ןעמ סָאװ ץלַא ןעניפעגוצסיוא

 .ןטעיַאפַאל ןבענעגרעּביא ןעמ טָאה ןהיטסערַא ייז ןוא ןיגינעק

 ןטלַאה ךיז ליוזעד ל?עטָאה ןיא קעוַא דלַאּב טעיַאפַאל ןיא

 טאר ןלַאנומָאק םעד טימ ןוא עטמַאַאב עשיטַאטש יד טימ הצע ןַא

 זעניפענסיוא לָאז ןעמ ױזַא יו ןוא ןָאט לָאז ןעמ סָאװ ,םעח ןגעוו
 ןַאד .,ןפַאלטנַא זיא עילימַאפ עכעלגינעק יד געוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא
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 ץלא ןופ רעירפ לָאז ןעמ זַא ,גאלשרָאֿפ ַא טכַאמעג רענייא טָאה

 ןעניפעגסיוא ןוואורּפ ןוא ןירַאּפ ןופ סרעשטוק עלַא ןפורפיונוצ
 לייוו ,געוו ַא ףיוא טריפעגפיורַא עקַאט טָאה סָאד ןוא ,ייז ייּב סעּפע
 טָאה טכַאנייּב ןטכענ זיַא ,טלייצרעד טָאה סרעשטוק יד ןופ רעטייא
 טרופענקעווַא ץַאלַאּפירעלויט םנופ טָאה רע ןוא ןעננודעג םיא ןעמ
 ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא זַא ,טסייוװ רע ןוא ,ידנָאּב ןייק ןעיורפ ייווצ
 ,ליווענ םַאדַאמ יד --- ערעדנַא יד ןוא יעינורּב םַאדַאמ יד

 עכעלגינעק יד זיא געוו םענעי טימ זַא ,רָאלק ןעעוועג זיא סע
 ייווצ טקישעגקעװַא ךיילנ טעיַאפַאל טָאה ,ןפָאלטנַא ךיוא עילימַאפ
 ןזומ ייז זַא ,גנערטש טנַאזעגנָא ייז ןוא ןטנַאטוידַא ענייז ןופ
 .ןריטסערא יז ןוא עילימַאפ עכעלנינעק יד ןּפַאכ

 רעד םלַא :ערעטיּב .א רעייז ןעוועג ןַאד זיא ענַאל סטעיַאפַאל
 זעװעג רע ןיא עידראווג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןֹופ רידנַאמָאק-טּפיוה
 זא ,ןּבעג וצ גנוטכַא טכילפ ןייז ןעוועג זיא סע ;ךעלטרָאװטנַארַאפ
 םעד ןריפכרוד טשינ לָאז רע ןַא ,ןפיױלטנַא טשינ לָאז גינעק רעד
 ןוא ,גירק-רעגריּב ַא וצ רעדָא ,המחלמ א וצ ןריפ ןעק סאו ,ןאלּמ
 ןייז ןריפוצכרוד ןבעגעגנייא טשינ ןטעיַאפַאל ךיז טָאה סע לייוו
 -ענ רשוה םיא רעריפ ערענָאיצולַאװער עטסרעמ יד ןּבָאה ,טכילפ
 ,קלָאפ ןגעק גנורעװשרַאפ רעד ןיא טשימרַאפ ךיוא זיא רע זַא ,ןעוו
 רעד ןיא טריקַאטַא ףרַאש רַאּפדעד םיא טָאה ןעלומעד לימַאק ןוא
 רעד סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןיא .גינעק םעד ךיוא ןוא םיא --- עסערּפ
 ,טלייצרעד רע טָאה ,ןּבירשעגנָא ןַאד טָאה רענָאיצולָאװער-רעטכיד
 ןענַאטנַאד טימ ןעמַאזוצ רע זיא ינוי ןט-20 ןופ טכַאנ רעד ןיא זַא
 ,בולק-ןרעילעדרָאק םעד ןיא גנולמַאזרַאֿפ ַא ןופ םיהַא ןעגנַאגעג
 טכַאװַאב טשינ ןצנַאניא זיא טָאטש יד זַא ,ןעזעג ןּבָאה ייז ןוא
 -ַאנ רעד ןופ ןלורטַאּפ ןייק ןעזעג טשינ ץעגרע ןיא טָאה ןעמ ןוא
 -וא טָאה טעיַאּפַאפ זַא ,םזייװַאּב סָאד ןוא ,עידרַאװג רעלַאנָאיצ
 -וטנַא ירַאמ רַאפ ןוא גינעק ןרַאפ געוו םעד יירפ טזָאלעג ןטסימ
 -עוושרַאפ רעייז ןריפוצכרוד טייקכעלנעמ ַא ןּבעגעג ייז ןוא טעגַא
 | ,עיצולאװער רעד ןגעק גונור

 ךָאנ ןעגנַאגעג ?קיטרַא ןּבלעז םעד ןיא זיא ןעלומעד לימַאק
 ךיוא ןוא גינעק םעד ףרַאד ןעמ וַא ,ןַּבירשעֶג טָאה רע :רעטייוו
 ךיוא טָאה ןייַלַא ןַאטנַאד ןוא .טיוט טימ ןּפָארטשַאּב ןטעיַאפַאל
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 "ןרעילעדרַאק םעד ןופ גנולמַאזהַאפ .ַא ףיוא ןוא ןגיוושעגו טשינ

 "עג ,עיצולָאװעה רעד ןופ ןוּבירט רעסיורג רעד ,רע טָאה ,ּבולק

 ,םיא וצ ךיז קידנדנעוו ,ןטעיַאּפַאפ ףיוא עקַאטַא עקרַאטש ַא טכַאמ

 טימ טרענודענסיוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא קידנעייטש רע טָאה

 | / | :עמיטש רעקרַאטש ןייז

 ײטנַא טשינ טעװו גינעק רעד זַא ,העובש יא ןּבעגעג טסָאה וד ,

 .ןטיה וצ םיא עּבַאנפיוא יד ןעמונעג ךיז ףיוא טטָאה וד .ןפיול

 טַאלג רעדָא ,רעטעררַאפ .ַא טסיּב וד רעדָא :ייווצ יד ןופ סנייא זיא

 ,ןשטנעמ ַא רַאפ ךעלטראװטנַארַאפ טכַאמעג ךיז טָאה סָאװ ,רָאנ ַא

 ךאז יד ױװ .ךעלטרַאװטנַארַאפ ןייז טשינ ןעק ןעמ ןעמעוו רַאפ

 וטסיב רידנַאמָאק ןייק זַא ,ןזיוװַאּב טסָאה וד --- ןייז טשינ לָאז

 זיא םָאה .טשינ ןעמ ףרַאד ריד ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ זַא ןוא טשינ

 לו טימרעד ןוא ,ןגָאז טפָאװעג טציא ריד ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא

 ארומ ןייק ּבָאה ןוא רעטעררַאפ סַאה ךיא זַא ,ןכיירטשרעטנוא ךיא

 "רעה וצ ךימ ךוזרַאפ ַא ןכַאמ ןענעק עכלעוו ,ןשטנעמ רַאפ טשינ

 : .""ןענעטרה

 ,רעצלָאטש יַא ,רע זיא ,טנָאזעגּפָא סָאר טָאה רע יוו םעדכָאנ ןוא

 יי .עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ רעטנורַא

 רעד ןיא ןוא ,םָארָאדַאכ ןעגנַאגעג ןירַאּפ זיא לייוורעד ןוא

 ןּבָאה עכלעוו ,ןעגנַאלק ןייא ןוא טנזיוט ןגָארטעג ךיז ןּבָאה טפול

 טעוו דלַאּב זַא ,טגָאזעג טָאה'מ ;רעטימעג יד טרעדורעצ רעמ ךָאנ

 טָאה'מ ;ךיירקנַארפ ןייק ןסײרניירַא ךיז ײמרַא עשיכיירטסע ןַא

 זוא גירק-רענהיּב ַא ןכעהּבסױא טעוו ןכינ ןיא זַא ,טנָאזעג ךיוא

 טָאה'מ ןוא ,טולּב ןופ ןרעוו טציילפרַאפ טעוו דנַאפ :עצנַאג סָאד

 -םױרַא ןעמ לָאז טציא זַא ,ךעלנעמ רעייז זיא'ס זַא ,טנָאזעג ךיוא

 טנַאקַאּב זיא רעכלעוו ,ץנירּפ רענַאעלרָא םעד ןָארט ןפיוא ןצעז

 זיא גנַאלק רעטצעפ רעד ןוא ;טענַאוטנַא ירַאמ ןופ אנוש .ַא סלָא

 ,ץנירּפ רענַאעלרַא רעד לייוו ,דנורג ַא ןָא ןצנאגניא טשינ ןעװועג

 ,עילימַאפ רעכעלנינעק רעד ןופ טמַאטשעג ךיוא טָאה רעכלעוו

 וי .ןָארט ןפיוא ןייצ יד טפרַאשעגנ עקַאט ךיז טָאה

 ןוא םָארָאדַאכ ןעטנַאגעג זיא זירַאּפ ןעוו טייצ רעד ןיא ןוא

 עילימַאפ עכעלנינעק יד זיא ,טלמוטעג ןוא טכָאקעג ךיז ןּבָאה עלַא

 םָאװ ןגָאלשוצוצ ךיז ידּכ ,,שינעפייא סיורג ןיא רעטייוװ ןרָאּפעג
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 לעויב לַארענעג רעשיזיוצנַארּפ רעד ואוו ,ץינערג רעה וצ רעפענש

 סָאװ ,ןטנַאטוידַא ייווצ יד רַאפ .ןטנעמינער ענייז טימ ןיוש טרַאװ
 -ָאסּבַא ןעוועג ןיוש זיא ,זירַאּפ ןופ טקישעגסױרַא טָאה טעיַאפַאל
 ךיז טָאה עכלעוו ,עטערַאק סגינעק םעד ןגָאױצנָא ךעלנעממוא טול
 -ענוצ קידנעניפעג ,ץינערג רעד ֹוצ טגאיעג טעּפמיא סיורג טימ
 רעד סיאול ןוא ,עיצנַאטס-טסָאּפ רעדעי ייּב דרעפ עשירפ טיירנ
 ייז זַא ,טניימעג עקַאט ןיוש ןּבָאה טעגַאוטנַא ירַאמ ןוא רעטס6

 רעייז ןריפכרוד ייז ןלעוו טציא זַא ןוא רַאפעע ןופ סיורַא ןענעז

 -ַאק רעד ןיא טָאה גינעק רעד .עיצולָאוװער יד ןקיטשרעד וצ ןַאלּפ

 -עג ךיז רע טָאה ייברעד :יא טיטעּפַא םיורג טימ ןסענעג עטער
 ןפלָאהעג םיא טָאה ןינינעק יד ןוא ,ןוּבשח סטעיַאפַאל ףיוא טהמכח

 ןגעו טכַארטעג יז טָאה ייברעד ןוא ,רידנַאמָאק םעד ןופ ןכַאלּפָא
 ...ןטבילעג ריא

 ןענעז ןט-21 םנופ גָאט רעד ןוא ינוי ןטז20 םנופ טכַאנ יד

 ,ןעגנורעטש ןייק ןעוועג טשינ גשוו ןפיוא ןענעז סע ;קיאור קעווַא

 עטורעגסיוא טיירגענוצ ןעוועג ןענעז סעיצנַאטס-טסָאּפ עלַא ףיוא

 -ענּפָא טשינ ןרישזַאסַאּפ יד רענייק טָאה געו ןפיוא ןוא ,דרעפ

 .טלעטש

 ץלַא זַא --- ,טנַאזעג טענאוטנַא ירַאמ טָאה --- ,קנעד ךיא ---

 טו ,טציא זיּב טּפַאכעג טשינ ןיוש זנוא טָאה'מ בוא .טוג טייג

 | ,ןּפַאכ טשינ ךיוא רעטייוו ןיוש זנוא ןעמ
 זַא ,גנוניימ ןייז טגָאזעגסױרַא טָאה רעט-16 רעד סיאול ךיוא |

 ,קיאורמוא ןייז וצ דנורג ןייק ָאטשינ זיא'ס

 רעטנענ ןעוועג ןיוש ןעגעז סָאװ ,סעיצנַאטס-טסָאּפ יד ףיוא = |

 טלעטשענסיוא ןייז טפראדענ סטנטייוורעד ןופ ןּבָאה ,ץיגנעהנ רעד וצ

 רעטנוא ןייטש טפרַאדעג ןּבָאה ייז ןוא ןעגנולײטּפָא-עירעפַאװַאק

 םענעי ןופ קינעמילּפ ַא ,לעזַאוש טשחיפ םעד ןופ עדנַאמָאק רעה

 רעטסינימ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,?עזַאוש טשריפ ןטלא

 .יעמאס-עדיטנַאּפ ןיא ןוא .טעניּבַאק סנטנעצפופ םעד סיאול ןיא
 ןפערט טפרַאדעג ןעמ טָאה ,ךייט א ןופ גערּב םייּב ךיז טניפעג סָאװ

 טָאה טרָאד ןופ .גנולײטּפָאהעירעלַאװַאק ַא טימ ןיֵלַא ןלעזאוש
 ץוש ןייז רעטנוא עילימַאפ עכעלגינעק יד ןריפ טפרָאדעג לעזַאוש

 ;ץיינערג רעד ייּב ךיז טניפעג סָאװ ,ידעמטנָאמ ןייק ןעגנערּב יז ןוא
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 רעטילימ ןייז טימ יעויּב לארענעג רעד ןעמוסנָא דֹלַאֹּב טעוו ןיהַא

 ,גנורעװושרַאפ עיצנַאנ יד ןרעוו טריפענכרוד ןיוש טעװ ןַאד ןוא

 -טנָאּפ ןיא ןעמוקענטנָא ןעמ זיא טכַאנראפ רענייזַא סקעז םורָא

 ןעמ טָאה רעטילימ ןייז ןוא ?עזאוש טשיריפ םעד רעֹכָא ,יעמָאסחעד

 ןעוועג טשינ טרָאד ןענעז דרעפ ןייק ךיוא .ןפַארטעג טשינ טרָאד

 ,טיירגעגוצ
 רעט-6 רעד סיאול טָאה --- ,ןמיס רעטכעלש יא זיא סָאד ---

 .טנאזעג

 טָאה טנעמַאמ םענעי ןיא זַא ,טלייצרעד רע טָאה רעטעּפש ןוא

 עגיז רעטנוא טנפעעג ךיז טְלָאװ דרע יד יו טקנוּפ טליפעג רע

 ,םיפ

 טָאה'מ ױזַא יו רענייטש רעד ןעוועג זיא םעד ןיא קידסוש

 -סיוא ןייז טפרַאחעג טָאה ץלַא ,ןפיױלטנַא סָאד טעװענַאלּפעגסיױא

 ַא יו ךעלטקניּפ ןייג טפרַאדעג ןוא טונימ רעד ףיוא טנכערעג

 גע ןיא ךיז ןּביילק םייּב טייצ ןריולרַאֿפ טָאה'מ רעּבָא ,רענייז

 עירעלַאװַאק ןייז טימ לעזאוש טשריפ רעד טָאה ןַאלּפ ןטיול ןיירַא

 יירד ךָאנ ּבלַאה ץַאלּפ ןטמיטשַאּב ןפיוא ןייז טמראדעג גנולייטּפָא

 יד ןעמּוקנא טפרַאדעג טָאה םעדכָאנ דלַאּב ןוא גָאטייּב רעגייזַא

 טָאה ?עזַאוש ןעוו רעּבָא .עילימַאפ רעכעלנינעק רעד טימ :עטערַאק

 ,ןעמוקעננָא טשינ זיא עטערַאק יד ןוא רעמ ןוא העש ַא טרַאועג

 | .קיאורמוא ןרָאוװעג רע זיא

 נירּפ רעד טָאה ןטָאדלַאפ יד טימ רעטנעל ?טעטש ןיא ןּביילּב

 דשוח ןּביוהעגנָא ןּבָאה רעניווונייא יד לייוו ,טנעקעגנ טשינ לעזַאוש

 -ןיא טוואורּפעג ייז טָאה'מ .טָאלג טשינ ָאד זיא סעּפע זַא ,ןייז

 טראפסנארט א ןכַאוװאּב וצ רעטילימ טכַארבעג טָאה'מ זַא ,ןרער

 ,טּביולנעג טשינ ןּבָאה ייז רעּבָא ,ןריפכרוד ָאד ףרַאד'מ סָאװװ ,דלָאג

 ,ןסָאלשַאב לעזאוש טָאה ןַאד ןוא ,ןגַארפ ליפוצ טלעטשעג ןּבָאה ייז

 -ולימ םָאד ןריפסיורַא טעוו רע ןעוו ,רעסעּב ךס ַא ןייז טעוװפ זַא

 ,ןערַאװ ןייק געוו ןקיטייז א טימ ןעמענרַאפ ךיז ןוא טָאטש ןופ רעט
 יארוא ןקעװ טענַאוטנַא ירַאמ ןוא רעט-16 רעד סיאול ןיהואוו

 ,רעטעּפש ןעמוקנַָא

 טשינ אקוד עילימַאפ עכעפנינעק יד טָאה יעמַאס-עדזטנָאּפ ןיא יו

 ךיז ןוא דרעפ ןגירקעג ןטרָאד ןּבָאה ייז ;ןטייקירעװוש ןייק טאהעג
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 טָאה'מ  ואוו ,עיצנַאטסײטסָאּפ עטסטנָאנ יד .רעטיױז ןרָאפ טזאלעג
 טניעס ןעוועג זיא ,דרעפ ןטזיּב ןוא ןלעטשּפָא טפרַאדעג רעדיוו ךיז

 - .תוחצ יד ןּביוהעגנָא ךיז ןּבָאה ןטרָאד ןווא ,לווהענעמ

 ןיא עילימאפ רעכעסנינעק רעד טימ עטשרַאק יד רעדייא ךָאנ
 ןַא טריפעגניירַא ןיחַא ןעמ טָאה ,לוהענעמ טניעפ ןייק ןעמוקעגנָא
 ןיקרַאמפ םנופ עדנַאמָאק רעה רעטנוא ,רענונַארה ןופ גנוקייטּפָא
 פעזואוש טשריפ רעד 'יוו טקנוּפ ,ןַאלּפ ןטיול ,טָאה רעכלעוו| ,ןַאודנַא
 םעד ןעמעט טפרַאדעג ,לטעטש' ןקידרעירפ םניא רעטילימ ןייז טימ
 ךיוא טָאה רע רעּבָא ,רעטייוו ןריפ םיא ןווא ץֹוש ןזיז רעטנוא גיינעק
 -עגנָא טשינ זיא עטערַאק יד סָאוװ ,םעד רעּביא ןטייקירעווש טַאהעג
 ,טייצ רעה ןיא ןעמוק

 יד טימ ןעלדגיירפ ןעמונעג רענוגַארד יד ךיז  ןּבָאה לייוודעיד
 -נייא יד טימ ךיוא ןוא עידרַאווג רעלַאטַאיצַאנ רעד ןופ ןהײדַאנערג
 ןענעז טהָאד רעטיואזונייא .עטסרעמ יד ןוא ,לטעטש םנופ רעניואוו
 רשח טימ טקוקעג ןּבָאה ייז ןוא טמיטשעג רענאיצולאווער ןעוועג
 ,רענוגַאהד טריפעגניירַא גנולצולפ טָאה'מ סָאװ ,ףיורעד

 -- .טגערפעג ןשטנעמ ןֹּבָאה -- ?רָאפ ָאד טמוק סָאוו ---
 ?ָאד ייז ןפרַאה סָאװ ןיוא רענוגַארד יד ַאד ןטרַאװ ןעמעוו היא

 יו םעדכָאנ ןוא ,ןקָארשרעד ךיז טָאה ןַאודנַא זיקרַאס רעד
 ,רעהרַאפ .ַא ףיוא עמוד רעשיטַאטש רעד ןיא ןפורעג םיא טָאה'מ
 ןעמענוצ רענוגַארד ענייז ייּב טעוו רע זַא ,ןגָאזוצ טזומעג רע טָאה
 םטכעפש ןייק זיא רע זַא - ,ןזייוואּב וצ טימרעה ידּכ ,רעוועג סָאד
 ,רַאפרעד טשינ רעּבָא ,ןָאטעג עקַאט סָאד טָאה רש ןוא .ןסיוא טשינ
 רע סָאװ ,רַאפרעד טושּפ רָאנ ,טרָאװ ןטלַאה טלָאוועג טָאה רע סָאװ
 טשינ רענונַארד יד ףיוא רעמ ןיוש ךיז ןעק'מ זַא ,ןעזעגנייא טָאה
 -אווער רעה .טימ סנייא ןוא סנייא ןיוש ןענעז ייז לייוו ,ןזָאלרַאפ
 -ָאיצַאנ רעד ןופ ןרידאנערג יד טימ ןוא גנורעקלעפַאב רערעטָאיצול
 .עיידראווג דעלַאנ

 עסיורג יד ןעוו ,טנווַא ןיא רעגייז ַא טכַא ןעוועג ןויוש זיא סע
 רעה סיאול ןעוו ןוא ,לוהענעמ טניעס ןייק ןעמוקעטנָא זיא עטערַאק
 ןסָאג יד רעּביא יו ,ןעזרעד ןּבָאה טעטַאוטנַא ירַאמ ןוא רעטס6
 -עלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רענלעז םּורַא ךיז ןעיירד לטעטש םנופ
 געוו ןצנַאג ןפיוא ?יױװ ,ןקָארשרעד קרַאטש ךיז יז ןּבָאה ,עײדרַאווט
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 עידרַאופ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רענפעז ןייק ץעגרע .ןיא ייז ןּבָאה

 .טננענַאב טשינ

 ןעוירעד ןּבָאה ייז ןעוו ,ןרָאװעג ייז זיא ןצרַאה ןפיוא רעטנירע

 יימ יד ןָא ןיוש ךיז טּביוה ָאד זַא ,טניימעג ןּבָאהו ייז ;רענוגַאהה יה

 זיא םָאװו ,ידעמטנָאמ ויּב ןטיײלנַאּב יז טעוו סָאװװ ,ךַאוװ עשירעטיל

 .ץענערג רעד ייּב ןיוש

 ,ןעזרעד ןּבָאה ייז ןעוו ,ןרָאװעט דיירפ רעזיז זיא רעסערג ךָאנ

 .רעגייטש ןשירעטילימ ַא ףיוא ייז רַאפ ןריטוֿפַאס רענוטַאהד יד יו

 טענַאוטנַא ירַאמ טָאה --- !ןשטנעמ ערעזנזא ןענעז סָאד) ---

 ךיוא ,טולַאס ןפיוא טרעפטנעעג טָאה יז ןוא .גינעק םעה טגָאזעג

 .רענייטש ןשירעטילימ א ףיוא

 ןָא ןעמ טָאה ,עיצנַאטסזטסָאּפ רעד וצ ןרָאפעגוצ זיא'מ ןעוו

 טפרַאדעג דָארע ךיז טָאה'ס רעּבָא ,דרעפ עיינ ןגירקעג ןטייקירשווש

 עטשהַאק רעד ןיא דרעפ עיינ יד ןענַאּפשניא ןפלעה זַא ,יױזַא ןכַאמ

 26 ןופ ןַאמרעגנוי ַא ,יעורד ןישז ,ןוז סרעטסיימטסָאּפ םעד לאז

 ןיא עירעלַאװַאק סנינעק םנופ טַאדלָאק רענעזעוושג ַא ,רָאי

 .לאסרעוו
| 

 טליּפשעג טָאה יעורה ?ייוװ ,ןעקנעדעג וצ קיטכיוו זיא סָאד

 ןוא ןט:16 םעה סיאול ןופ לאזקיש םניא עלָאר עסיורג א רעייז

 .טענאוטנַא ירַאמ

 ,רעטייו ןהָאפ וצ טיירג ןעוועג ןיוש זיא'מ ןעוו ,ןַאד טקנוּפ

 -עגוצ ,רענונַארה ידו ןופ רידנַאמָאק רעד ,ןַאודנַא זיקרַאמ רעה זיא

 עטלעטשרַאּפ יד וצ ךיז קידנחנעוו ןוא עטערַאק רשה וצ ןעננַאג

 :טגָאזעג ליטש רע טָאה ,ןהישזַאסַאּפ

 .ןייג טפחַאדעג טלָאװ סע יוװ ,טַאלג יױזַא טשינ שיינ סע ---

 -סױרַא טשינ ידּכ ,ןענַאד ןופ ןגָארטּפָא רעלענש סָאװ ךיז זומ ךיא

 .טבַאררַאפ ןייק ןפורוצ

 ףיוא ןסעזעג זיא סָאוו ,עידרַאװעזּבייל רעד ןופ םענייא וצ ןווא

 ךיוא ןוא ,טנָאזעג רע טָאה ,רעשטוק ַא סלַא טלעטשרַאפ עזָאק רעה

 | :ליטש רעייז

 ..טבעלשו ןייז טעוװ טשינ ּביוא ,רעלענש סָאװ וטסלָאז ןרָאּפ ---

 טקורעגסױהַא גינעק רעה טָאה טנעמַאמ םעד ןיא טקנוּפ ןוא

 ײזַא ןוא ,עטעהַאק רעטכַאמרַאפ רעד ןופ רעטסנעפ ןכרוה ּפָאק םעד
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 ןייט ןעזרעה טָאה ,ןוז סרעטפיימטסָאּפ םעד ,יעורדצ ןישיז- יו לענשי

 ,גינעק רער זיא סָאה זַא ,טנעקרעד ךיילג רע טָאה| ,םינּפ

 "עק ןופ ןעמונעגסױװַא יעורד טָאה ,רערעכיז ךָאנ ןייז וצ ידּכ = |

 -ענּפָא ןעוועג זיא'ס רעמלעוו ףיוא ,עיצַאנגיסַא ענעריּפַאּפ ַא ענעש

 רעד ףיוא דקיּב סָאד ןכילגרַאפ טָאה רע ,דליּב סגינעק םעד טקורד

 ּפָאק םעד טָאה סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןופ םינּפ ןטימ שיצַאגניסַא

 טשינ לפייווצ ןייק רָאנ םיא ייּב ןיוש זיא ןַאד ןוא ,טקורעגסיורַא

 ןייז טימ רע טפיוטטנַא סָאד זַא ןוא גינעק רעד זיא סָאד זַא ,ןעוועג

 ,טייחרעטלעטשראפ עילימאפ

 רעּבָא ךיז ייּב .טגָאזעג טשינ טרָאװ ןייק םענייק טָאה יעורד

 ןזָאלרעה 'וצ טשינ ץלַא ןָאט טעוװ רע זַא ,טכַאמענּפָא ךיילג רע טָאה

 .ןפיולטנַא .ני נעק םעד

 יו ןרָאפעגקעװַא טאהעג ןַאד ןיוש זיא עטערַאק עסיורט יד

 -עמ טניעפ ןוופ רעניואוונייא יד ןוא ,ןערַאוװ ןייק געוו ןפיוא ,רעש

 "ניא טשינ ָאד זיא סעּפע זַא ןייז דשוח ;ּביוהעגנָא ךיוא ןּבָאה ליהעג

 ,ןרָאפעגקעװַא ןיוש ןענעז סָאוו ,ןרישזַאסַאּפ יד זַא ןוא טַאלק ןצנַאג

 רשח רעייז זיא רעסערג ךָאנ .ןעניושרַאפ עקיטכעדהַאֿפ סעּפע ןענעז

 סיױרַא טיג רידנַאמָאק רעה יוװ ,טרעהרעד ןּבָאה ייז ןעוו ,ןרָאװעג

 ףיוא קידנטייר ןרָאפ ןזָאל ךיז ןלָאז רענונַארד יד זַא ,?עפַאּב ַא

 ..ןרָאפעגקעװַא זיא עטערַאק יד ןיהואווו געווװ ןּבלעז םעד

 רעניזאוונייא יד ןּבָאה --- !ןזָאלרעד טשיט רימ ןלעוו סָאד ---

 .ןגירשעג לטעטש םנופ

 יד ןוא טריטסערַא ןַאודנַא זיקרַאמ םעד ןעמ טָאה דלַאּב ןוא

 טָאה ןטרָאד ןוא סעמשטערק ןיא טריפעגקעװַא ןעמ טָאה רענונַארד

 -עג טשינ ןיוש ןּבָאה ייז זַא ,ןייוו טימ טעיָאּפעגנָא ױזַא ייז ןעמ

 .ןענעז ייז טלעוו ַא רַאפ סָאוװ ףיוא טפואוו
 יכָאנ טצעזעגקעוַא ךיז ןוא דרעפ ַא טּפַאכעג טָאה יעורד ןעוו

 רע ,ןטעּבעג םיא ּבייוו ןייז טָאה ,עטעהַאק סגינעק םעד ןנָאוצ

 ,טימרעד ןָאק ןיא ןּבעל ןייז טלעטש רע ?ייוו ,ןָאט טשינ סָאד לָאז

 ,םיא ייּב ןלעוּפ טוואורּפעג טָאה יז ,ןטלַאהרַאפ גנַאל םיא טָאה יז

 -עג ויא יעורד רעּבָא .קּפע ןצנַאג םעד ןיא ןשימ טשינ ךיז לָאז רע

 -קעוַא ןּבעל ןייז טיירג ןעוועג זיא רעי ןוא רענָאיצולָאװעד ַא ןעוו

 טשינ רע ןָאק דייר טימ זַא ,קידנעעז ,עיצולָאװער רעה רַאפ ןּבענוצ
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 :ייטשראפ רע סָאוו ,ןייטשרַאפ לָאז יז זַא ,ּבייוװ ןייז ףיוא ןקריוו
 ןטימ סיר ַא ןּבעגעג ךיז רע טָאה ,טליפ רע סָאוװ ,סָאד ןקיפ ןוא
 ָאלַאג ןגָאי ןעמונעג ךיז רע טָאה רעטייר רעטינעג ַא יו ןווא .דרעפ
 -קעוַא זיא עטערַאק סגינעק םעד ואוו ,גנוטכיר רעּבלעז רעד ןיא
 | | - ,ןרָאפעג

 ןבלעז םעד ןופ רעניואוונייא רעדנַא ןַא טָאה םעדכָאנ דסַאּב
 טסיכראנָאמ רעטנַאקַאב ַא ,שאגאל ןעמָאנ ןטימ רענייא ,לטעטש
 א טּפַאכעג ךיוא ,עיצולאווער רעד ןופ רענגעק רעקדאטש ַא ןוא
 ןייז .גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא ּפָאלַאג ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא דרעפ
 ןגָאינָא רעדָא ,געווו ןפיוא ןיעוהד ןענעגרהרעד וצ ןעוועג  זיא לוצ
 רעּבָא .רַאפעג רעסיוהג רעד ןופ ןענערָאװ םיא ןוא גינעק םעד
 רענגעק ַא ןעניפעג סיוועג ךיז טעוו'ס זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יעורד
 ןיא ,גינעק םעה ןענערָאװ ןפיול טעװ סָאװ ,עיצוקָאוװעה רעה .ןופ
 רע זיא ןטרָאד ןוא דלַאוװ ןטכידעג ַא ןיא ןיירַא דחשפ ןטימ רע
 זא ,יֹוזַא געוו םעד קידנדיינש ,ןלָאט ןוא גרעב רעּביא ןעגנורּפשעג
 םעד רעדייא ךָאנ ןערַאװ ןייק ןעמוקנָא ןוא טייצ ןרָאּפשנייא לָאז רע
 ,ןיהַא ןעמוקנָא טעוו עטערַאק סגינעק

 ,דסַאװ ןיא ןעשזדנַאלּברַאפ יו ,ךַאז ַאזַא רַאפ ןּבָאה ארומ
 ןעוועג זיא רע סָאוװ ,םעד  רעסיוא ?ייוו ,טפרַאדעג טשינ יורה טָאה
 דעטינעג :ַא ןעוועג ךיוא רע זיא ,טסירעלַאװַאק ַא ,רעטייר רעטונ א
 ןגעטש ןוא ןגעוו עטיידחרַאפ עלַא טנעקעג טונ טָאה רע ןוא רענַעי
 טשינ וליפַא ,ןקָארשעג טשינ טרָאד םיא טָאה ךַאז ןייק ,דלַאוו ןיא
 רעייפ סָאד טנערבשנ טָאה םיא ןיא ;טכַאנ רעד ן'ופ שינרעטסניפ ייד
 -וצקעוַא ןבעל סָאד טיירג זיא סָאוװ ,דלעה ןרענָאיצולַאװער א ןופ
 ךיז רע שאה ,שינרעטסניפ רעד טימ ךיז קידנעלגנַאר ןוא ,ןּבעג
 ךיז רע טָאה טרָאד ןוא ,ןגָאלשעגפױרַא געוו ןטוג ַא הוא ךָאד
 שטנואוו רעקיצנייא רעד ןוא ,ּפָאלַאג ןלענש א ןיא ןפיוק טזָאלעג
 ,נינעק םעד ןלעטשּפָא --- ןעוועג זיא טנעמאמ םענעי ןיא רענייז
 דער יד ןעוועטַאר ןוא גנורעושרַאפ רעד ןופ ןַאלּפ םעד  ןרעטשעצ
 / !עיצולָאװ

 --- רעטייר ַא ךָאנ טנָאױעג ךיז טָאה געוו רעדנַא ןַא ףיוא ןוא
 דעטַאר וצ ןעוועג טשינ זיא ליצ ןייז ןּוא ,שַאנַאק טסיכחַאנָאמ רעד
 .יז ןקיטשרעה וצ ןפלעה ,טרעקראפ רָאנ ,עיצולאװועה יד ןעוו
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 ךיז טָאה ,ןערַאוו ןייק ןריפ סָאוװ ,ןגעוו יד ףיוא ,רעטייוו ןוא

 ןוא דרעפ סקעז יד טימ עטערַאק עסיוהג יד טגָאיעג טעּפמיא טימ

 ,רעקירכעּבעג א ןסעזעג ךיירקנַארּפ ןופ גינעק רעד זיא קינייװעניא

 ןימינעק יד ןסעזעג ןיא םיא ןּבעל ןוא יעקַאל ַא סלַא טלעטשרַאפ
 קירנקוס ןוא ,ענעקארשעצ א ,עקידכעבענ ַא ךיוא ,ךיירקנַארפ ןופ

 ,עטערַאק רעד ןיא ערעדנַא יד ףיוא ןוא רעהניק יד ףיוא ,םיא ףיוא
 ןוא ,טנָאנ ןיוש זיא ?ליצ רעד סָאװ ,םעד ןנעוו טכַארטעג יז טָאה

 םענייש םעד ,ןטּבילעג ריא ןנעוו טכַארטעג ךיוא רעכיז טָאה יז

 ...ןעזרעפ ףארג

 טרעפ ַא טימ ןערַאװ ןייק ןעמוקעגנָא זיא יעורד רעווַארּב רעד

 .ןיהַא ןעמוקעגנָא זיא עטערַאק סגינעק םעד רעדייא רעירפ העש

 !עיכרַאנָאמ יד טגָאיעגרעּבירַא טָאה עיצוטַאװער יד

 א ןכַאמ דלַאּב טעוו רע ביוא זַא ,טַאהעג ארומ טָאה יעורד

 -ןצּפָא ןַאלּפ ןצנַאנ םעד רַאפעג ןיא ןלעטש רשפא רע טעוװ ,למוט

 רעד 'ןייא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא'ס יוװ יװזַא ןוא ,גינעק םעד ןלעטש

 קעווַא טייהרעליטש רע זיא ,ןפָאלשענ ןיוש ןענעז עלַא ןֹוא טכַאנ

 זַא ,טלייצרעד םיא טָאה ןוא עטמַאַאב עשיטָאטש יד ןופ םענייא וצ

 ןעמוקנָא דלַאּב ןלעוו עילימַאפ ןייז ןוא גינעק רענעפָאלטנַא רעד

 | .עטלעטשרַאֿפ רעהַא
 טָאה --- !רעטייוו ןרָאפ ןזָאפ טשינ ןענַאד ןופ ייז רָאט'מ --

 טימ ןקינייאהַאפ ךיז ץענערט רעד וצ ייז ןרָאפ סָאד --- ,טגָאזעג רע

 !ןריטסערַא ָאד ייז זומ ןעמ .עיצולאװערד רעד ןופ םיאנוש יד

 םָאד ' .ךייט א ןטימ ןיא טפיול סָאװ ,?טעטש ַא זיא ןערַאװ

 -רַאפ ךייט ןרעּביא לקידּב א ןוא ןעייווצ ףיוא טלייטעצ זיא לטעטש

 רעד ןוא ,גרַאּב ַא ףיוא ,ךיוה רעד ןיא טייטש לייט ןייא .סע טקינייא

 טָאה יעוהר יו ױױזַא ןוא לא ַא ןיא ןטניה טגיל לייט דעטייווצ

 גינעק רעד טעוו ןערַאװ ןופ ?ייט ןטשרעּביוא םניא זַא ,טסואוועג

 ןוא ןטרַאוװ טשינ טרָאד טעוו רענייק ןוא ןגירק טשיינ דרעפ ןייק

 -ניה םוצ ל?קירּב ןרעּביא ןרָאפ ןוָאל יאדוא רעּבירעד ךיז טעװו'מ

 ןופ טקעוועגפיוא ,קעֹװַא ןיהַא רע זיא ,ןערַאװ ןופ לייט ןטשרעט

 רָאיצולאווער סלַא טנעקעג טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ עכעלטע ףָאלש

 טלעטשעגסעווא לענש ףיוא רע טָאה ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןרענ

 י .געוו םעד ןלעטשרַאפ וצ לקידּפ ןפיוא עדַאקירַאב ַא
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 עטערַאק סגיטעק םעד זיא טכַאנויּב רענייז ַא .ףלשווצ םורַא

 ,טרעהנואוועג ךיז ןּבָאה ןרישזַאסַאּפ יד ,ןערַאװ ןייק . ןעמוקעטטא

 ןּבָאה ייז ןוא ,טיירגעגנָא טשינ דחעפ ןייק ייז רַאפ טָאה'מ סָאוװרַאפ

 טשינ ָאה טרַאוװ רעטילימ ןייק סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ

 .ייז ףיוא

 גנולייטּפָא ןַא טימ רידנַאמָאק .ַא זא ,טסואוועג טשינ ןּבָאה ייז

 רעּבָא ,ייז ףיוא טרַאוװעג אי רעירפ ָאד ןיוש טָאה רענונַארד ןופ

 רענּפָא ךיז רע טָאה רַאפרעה ןוא רַאפעגי סיורג ןיא ןעוועג זיא רע

 סָאד רעּנירַא ייז טימ זיא ןוא רענונַארד יד טימ סנטייצַאּב ןגָארט

 -ַאֹּב רעה ןופ רענייק זַא ,טרא ַאזַא ףיוא ךיז קײדנטלַאהַאּב ,לקירּב

 .ןייז וצ דשוח סעּפע טנורג ןייק ןּבָאה טשינ לָאז גנורעקלעפ

 טפרַאדעג טָאה'מ ואוװ ,עיצנַאטסיטסָאּפ רעד וצ ןרָאפעגוצ

 ןוא ןסָאלשהַאפ זיא ריט יד יו ,ןעזרעד ןעמ טָאה ,ררעפ עיינ ןגירק

 | ,טפָאלש ?טעטש עצנַאנ סָאד יו

 ַא זיא טענַאװטנַא ירַאמ ףיוא ןוא ןט-16 םעד סיאופ ףיוא

 ,טציא טקנוּפ זַא ,טלָאוװעג טשינ ױזַא ןּבָאה יז ,ןלַאפענֿפױרַא דחּפ

 ןַאלּפ רעצנַאג רעד לָאז ץענעהג רעד וצ טנַאנ ױזַא ןיוש ןענעז ייז ןעוו

 ןּוא עטערַאק רעד ןופ סױרַא עדייּב יז ןענעז !זרעװ טרעטשעצ

 ןיא טקוקעגמוהַא קיטכיזרָאפ גנַאפנָא ןיא ךיז ןּבָאה ייז יוו םעחכָאנ

 רטסָאּפ רעח ןופ ריט רעד ןָא ןּפַאלק ןעמונעג יז ןּבָאה ,ןטייז עלַא

 ,טנפעעג טשינ ריט יד ייז רַאפ טָאה רענייק רעּבָא ,עיצנַאטס

 ןענעז עלַא רעֹּבָא ,ןריט ערעדנַא ןָא ןּפַאלק טוואורּפעג ןַּבֶאה ייז

 עילימַאפ ןייז ןוא גינעק ןרַאפ טָאה רענייק ,קַאמשעג ןפָאלשעג ןיוש

 | .טנפעעג טשינ ריט ןייק

 םנופ לייט ןטשרעּביוא םניא ,ָאד זַא ,ןעזענ ןּבָאה ייז ןעוו |

 טרַאו רענייק זַא ןוא ןגירק טשינ דרעפ ןייק ייז ןענעק ,לטעטש

 ןּבָאה ןווא עטערַאק רעד ןיא ןיירַא קירוצ ייז ןענעז ,ייז ףיוא טשינ

 טָאה טנעמָאמ םעה טא ףיוא ןוא .לקירּב םוצ ןרָאפ טזָאלעג ךיז

 גיוא ןַא ןטלַאהעג טייצ עשנַאנ יד טָאה רע !טקוקעגפיױרַא יעורד

 רָאט ,ןיילַא רע רָאנ טשינ ןוא ,ןרישזַאסַאּפ עטלמוטעצ יד ףיוא

 .ךיז וצ ןגיױװצעגוצ טָאה רע סאו ,ןרענָאיצולַאװעה ערעדנַא יד ךיוא

 ןרישזַאסַאּפ עטלעטשרַאפ ירד טימ עטערַאק עסיורג יד יו לענש ױױזַא
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 ןרָאוװעג טלגנירעגמורַא יז זױא ,לקירּב םעד ףיוא ןהָאפענּפױרַא זיא

 | יי .ןטייז עלַא ןופ

 -ַאּפ יד ןעוו ןוא .תופוק טרעהרעד ךיז ןּבָאה --- !ייטו

 .-רעד ייז ןוּבַאה ,רעטסנעפ יד ךרוד קוק ַא ןּבעגעג ןּבָאה ןרישזאפ

 . .ןטקיּב טימ ןשטנעמ ןעייטש םורַא ןוא םורַא יוװ ןעז

 יעורד טָאה --- !רעטיוו ןרָאֿפ וצ ןנעוורעד טשינ ךיז ---

 יד --- .עטערַאק רעד ןופ ריט יד ןפע ןַא קידנבעג ,ןנירשעגפיוא

 -!טנעז ריא רעוו ןסיוו ןפרַאד ריס !רעהַא ןטרָאּפסַאּפ

 ןייק  ןוא ןקָארשרעד.קראטש ךיז טָאה רעט-16 רעד סיאול

 ןרישזַאסַאּפ ערעדנַא יד ךיוא ,ןדעדסױרַא .טנעקעגנ טשינ טראװ

 יונעגֹנֶא ךיז טָאה סָאװװ ,עקיצנייא יד .ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ןּבאה

 .טענַאוטנַא ירַאמ ןעוועג זיא ,טומ טימ ןעמ

 ךַאמ ךיא --- ,טנָאזעג יז טָאה --- ,ףרָאק םַאדַאמ ןיּב ךיא ---

 ,רענידַאּב עניימ טימ ןוא עילימַאפ ןיימ טימ עזייר א

 רעייז זיא'ס---- .קיאור ןעוועג יעורד זיא --- ,ןייז ןעק סָאד ---

 ךייא ןענעק רימ רעּבָא ,ףרָאק םַאדַאמ זיא ןעמָאנ רעייא זַא ,ךעלנעמ

 ,ןטרָאּפסַאּפ יד רעהַא טזייוו .טרָאװ ןפיוא ןּביולג טשינ

 -םַאּפ יד ןזיוועג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה קערש ראפ קידנרעטיצ

 ךיז ןקוק ערעדנַא יד ןוא יעורד יו ןעזענ טָאה יז ןעוו ןֹוא ,ןטרָאּפ

 "נָא קידנטלַאה ,טרָאּפסַאּפ ןדעי וצ ךעלטקניּפ ןוא קיטכיזרָאפ וצ

 -ןרמוא ריא ץרַאה סָאד טָאה ,טנעה יד ןיא ןצאקרוטש ענעדנוצענ

 -יּבייא ןַא ןשוועג ריא ייּב זיא עדנוקעס עדעי ןווא טּפַאלקעג קיא

 | .טייק

 ַא סעּפע ןגָאזסױרַא ןיוש לָאז יעורח זא ,טרָאװעג טָאה יז
 ,רעטכיר א ןופ טרָאוװו וַא ףיוא טרַאװ שטנעמ א יוװ טסנוּפ ,טרָאװ

 ךיז טָאה יעוהד ןוא .טיוט םוצ וליּפַא ןליײטרוארַאפ םיא ןעק סָאװ
 טכַארטַאּב טוג טרָאּפסַאּפ ןדעי קיטכיזרַאפ טָאה רע .טפייאעג טשינ

 וצ ,טרָאװו ןדע" וצ ,הרוש רעדעי וצ טקוקעגוצ ךיז ;טקוקַאּב ןוא

 ;טגָאזעג רע טָאה ןרָאװװעג קיטרַאפ זיא רע ןעוװ ןווא ,לּפמעטש ןדעי

 רעּבָא ,עטשסלעפענ ןייק טשיינ ,עטונ ןענעז ןטרָאּפסַאּפ יד --- -

 ' ...ןטשינ ךָאד רױא טנעק רעטייוו ןרָאמ

 ?סָאוורַאֿפ ---
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 רַאג רעה ןופ לּפמעטש רעד יאטשינ ייז ףיוא זיא סע לייוו --- =

 ...גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנָאיצ

 יוצנֶא ןסענרַאפ טשיינ ישורד טָאה ,קיטכיר ץֵלֶא קידנטי ירגיוצ

 עטערַאק יד ןלעטשּפָא טעוו ןעמ ןעוו ,טנעמַאמ םעד ןיא זַא ,ןגָאז

 ןטיס ןפייפ ןוא ענַאװערט ןּפַאלק ךיילג ןעמ לָאז לקירב ןפיוא

 ןץיא םעדכָאנ דלַאּב ןוא .,ןָאטעג ןעמ טָאה ױזַא ןוא לפייפ-םרַאלַא

 ,ןפאלעג ןענעז עלַא ;סיפ יד ףיוא ןעוועע ?טעטש עצנַאג סָאד ןיוש

 ןפיוא זיא סָאוװ ,עטעראק רעד םורַא ןוא טלמוטעג ךיז ןּבָאה עלַא

 רעסערג ץלַא ןרָאוװעג לָאמַא סָאװ םלוע רעד זיא ,ןענַאטשעג ?קירּב

 רעד זיא סָאד זַא ,ךיז ןשיווצ טדערענ ןיוש טָאה'מ ;רעסערנ ןוא

 ןפָאלעגװצ רערעדנַא ןַא זיא לָאמ עֶלַא ןוא ,עילימאפ ןייז ןוא נינעק

 ךיז ,ץיאקרוטש םענעדנוצעגנָא ןא טימ רערָא ,ןרעטמַאל ַא טימ

 .ןהישזַאסַאּפ יד ןופ רעמינּפ יד ןיא ןקוקוצנייא טו

 .ןעירשעג ןעמ טָאה --- !רע זיא וסָאה ,ָאװי ---

 .תולוק טרעהעג ךיז ןּבָאה --- !יז זיא סָאד ,,ָאי ---

 !רעטיװ ןרָאפ ןזָאל טשינ ---

 !ןריטפערַא ---

 ןעקנוזראפ ןעוועג רשירפ טשרע זיא סָאװ ,לטעטש עצנַאג סָאד

 -יזערּפ רעד ;סיפ יד ףיוא ןעוועג רעטציא זיא ,ףָאלש ןפיט א ןיא

 עלא ןפורעגפיונוצ ךיילג טָאה עמוד רעשיטאטש רעד ןופ טנעד

 ןיוׁש ןענעז דְלַאּב ןוא ,גנוטַארַאּב רעלעיצעּפס ַא ףיוא ןטַאטופעד

 ןוא סָאנ ןיא ןעוועג עידרַאוװג רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ רענלעז עֶלַא

 ,םוטעמוא טקעטשענסיוא ןעוועג ןענעז .ןלורטַאּפ

 -וצכרוד טאהעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ סָאוו ,ןעגנונפָאה יד

 ףליה רעד טימ עיצולַאװער יד ןקיטשרעד ןוא גנורעװשרַאפ יד ןריפ

 !ךיוה ןטימ קעװַא ןענעז ,רעטילימ עשידנעלסיוא ןופ

 רעטסיימצילָאּפ רענערַאװ רעד ןעמוסענוצ זיא עטערַאק רעד וצ
 -עג טשינ ןייֵלַא טָאה ןוא רעטלמוטעצ א ןעוועג זיא רע .סוָאס ,מ

 -?טעטשניילק א ןיילַא ;טנעמַאמ ַאזַא ןיא ןָאט לָאז רע סָאװ ,טסואוו

 טשינ וליפַא ןבעל ןייז ןיא לָאמנייק ךיז רע טָאה ,שטנעמ רעקיל

 עקַאט ןוא גיינעק םעד ןעז לָאמַא טעװ רע זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקענ

 -ַאק רעד וצ ןעגנאגעגוצ רע זיא רענעריולראפ ַא ;םיא טימ ןדער
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 טלעטשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,גינעק םוצ ךיז קידנדנשווװ ןוא ,עטשד
 :טנַאזעג רע טָאה ,יעקַאק ַא סלַא

 עשיטָאטש יד .ןסילשַאּב טשינ רָאג ָאד ןעק ןי א ךיוא/ ---
 ךיוא לָאז'מ יצ ,םעה ןגעוו גנוטַארַאב ַא ּפָא רעטציא טלַאה עמוד
 ..,ןטלַאהרַאפ ָאד ךייא לָאז'מ רעדָא ,רעטזיוו ןהָאפ ןזָאל

 רעד ,רעטרעוו שנעגיוא ענייז זיא טרעטנַאלּפעג ךיז טָאה רע
 יז טסואוועג טשיינ טָאה רע ;רעטסױמצילָאּפ רעקידלטעטשנזילק
 ,ןטלַאה ךיז לָאז רע ױװזַא וו ןוא ןעײרדסױרַא ָאה ךייז לאז רע יוזַא
 אי עקַאט זיא סָאד יצ ךיז ייּב ןלעוּפ טנעקעג טשיטנ ךיוא טָאה רע
 :טדערעג רעטייוו טָאה רע ןווא ,גינעק רעד טשינ  רעקָא . ,גינעק רעד

 ךימ זַא ,רעּבָא טנָאז'מ ;טשינ ךיא סייױװ טגעז ריױא עוו ---
 ןיא ..גינעק םעד ךיוא ןיא ןעז וצ ןגינעגרַאפ ןווא דובּכ םעה ןּבָאה
 ןזָאל ךיוא לָאז'מ יצ טסילשַאב'מ רעדייא זַא ,ןטעּכ ךייא ךיא ?ױװ
 ךימ ייּב ןלעטשּפָא ךיז ?ייוודעד ריא טלָאז ,ןיינ יצ ,רעטייוו ןרָאפ
 ןייז טעוו סע ןוא ...ןקיטכענרעּביא רימ ייּב טנעק ךיא .,.,ץיוה ןיאי
 ךיא ...ןקיטכענרעּביא רימ ייּב טעװ ריא ןעו ,ךייא רַאפ רעסעּב
 -עגָאװערט סָאד טניז העש לטרעפ ַא ןיוש זיא'ס ,ךָאד טחעה
 עַלַא ןופ ,םוטעמוא ןופ ףיונוצ ךיז ןפיוק ןשטנעמ ;טעּברַא לפי יפ
 זַא ,ןייֵלַא ךָאד ריא טייטשרַאפ ,ךעלפרעד ןוא ךעלטעטש עקימורַא
 ,ןקידיילאּב ךָאנ ךייא ןעק'מ ,..טשינ ָאד ריא טנעז רעכיז ןצנאגניא
 ןוא ךימ טנגלָאפ ,רעסעּב זיא ,..ןָאט םטכעלש ךָאנ ךייא ןעק'מ
 ךייא רַאפ ןלעוו ּביױװ ןיימ ןוא ךיא ,,.רימ ויּב רעביא טקיטכעג
 ...ץַאלּפ ןבַאמ ןעמעלַא

 טשינ ץלַא ךָאנ ןּבָאה טענאוטנַא ירַאמ ןוא רעט-10 רעד סיאול
 רַאפ ןיוש זיא'ס שטָאכ ,עקַאט ןענעז ייז רעוו ןגָאזסיװא טלָאװושג
 טשינ .ןזָאל טשינ ייז ןעמ טעװו ןראפ רעטייוו זַא ,ראלק ןעוועט ייז
 -וצּפֶא ךיז טמיטשעגנייא ייז ןּבָאה הרירּב רעדנַא ןייק קידנּבָאה
 ןיא רעכלעוו ,רעטסיײמצילָאּפ רענערַאװ םנופ זיוה םניא ןלעטש
 ןּביילּב לטעטש ןיא רעמערק ַא ךיוא ןעוועג טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןעוועג זיא סע ?יױװ ,טנעקעג טשינ ייז ןּבָאה טכַאג אזא ןיא סַאג ןיא
 ןפורעג טָאה סָאװ ,?פייפזעגָאװערט סָאד ןוא ,רַאפעג עסיורג א
 ןיא ןוא ,ןפייפ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ,רעוועג םוצ קלָאפו סָאד
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 א קערש ןגָאהטעג סע טָאה טכַאנ רעד ןופ שינרעטסניפ רעד

 .קלָאפ ןרַאפ טייקטסיירה ןוא טומ ןוא גינעק ןרַאפ ארומ

 טָאה'מ ןעוו ,טכַאנייּב רעגייזַא םיא ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סע

 יימ .זיוה ןיא ןסואס וצ טריפעגניירַא עילימַאפ ןייז ןוא גינעק םעד

 ףיוא ,ךעלקנעּכ ענעכַארּבעצ ףיוא טצעזענסיוא טרָאד ךיז ןוּבָאה

 רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ ףיוא ןוא ,ךעלטסעק ףיוא ,לעמ ךעלקעז

 "מוא ױזַא ,קידכעּבענ ױזַא טקוקעגסיוא ןּבָאה עּפַא ןוא ,טבַאמעג

 | .ןגאפשעגהעדינ ױזַא ןוא ןפלָאהַאּב

 ןּבָאה ןשטנעמ ךס ַא ;ןססַאװעג זיא ?טעטש ןיא ?מוט רעה

 ןיגינעס יד ןוא גינעק רעד ואוו ,רעמיצ םעד ןיא טרַאּפשעגניירא ךיז

 ןענאטשעג ןענעז ןסיורד ןיא ךיוא .עטּפשמרַאפ יוװ ןסעזעג ןענעז

 ךיז ןוא טעװעדקַאוװעג) ןוא ןעירשעג ןּבָאה עלַא ןוא ןשטנעמ ןסַאמ

 ,טכָאקעג

 "רַאפ גינעק םעד ןעמ טָאה --- ?ריא טפיופטנַא סָאװרַאפ ---

 | ,סעגַאהפ טימ ןפרָאוװ

 ?טלעטשרַאפ ךיז ריא טָאה סָאװחַאפ ---

 ?רימ ןרעגנווה סָאװורַאּפ ---

 ?זנוא רַאפ ךיז ןעמ טיה סָאװהַאפ ---

 םעד ןּבָאה ןשטנעמ עטגערעגפיוא ןוא עטציירעצ יד ןופ ךס ַא

 יז ,ןכָארקעג ןיירַא םינּפ ןייא םיא ןּבָאה ייז ;טקידיילַאּב גינעס

 ןטכַארטַאּכ וצ טוג םיא  ידּכ ,ןטייז עלַא ןיא טיירחעג םיא ןּבָאה

 טָאה רע ןוא ,הֹש יא רע זַא ,טגָאזעג םיא ןּבָאה יז ,ןקוקַאּב ןוא

 טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד ןוא .רע טשינ זיא רע זַא ,טהנעטעט

 עכלעוו ,ןשטנעמ יד ֹוצ ךיז קידנדנעוו ןוא דלודעג יד ןריולרַאפ

 יז טָאה ,גינעק רעד זיא סָאד זַא ,ןעירששג ןוא טמעהאולעטו ןֹּבָאה

 | :טנַאזעג

 -סָאװחַאּפ ,גינעק רעד זיא סָאד זַא ,טקנעד ריא פיוא ונ ---

 ?םיא רַאפ טקעּפסעװ ןייק סױרַא טשינ ריא טזיױו עשז

 טשינ םענייק טָאה סָאה רעּבָא ;לַאנ טימ טגָאזעג סָאה טאה יז

 ןעוו ןוא .טרעהעגוצ טשינ ריא וצ ךיז טָאה רענויק ןוא טרעמיקעג

 ןענַאד ןופ ןיוש ךיז טעװו רע זַא ,ןעזעג טָאה רעטז16 רעד סיאוֿפ

 ,ןעוועג הדומ ךיז רע טָאה ,רעטקעטשרַאפ ןייק ןעיירדסיוהש טשינ
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 טשינ זיא ,יעקַאל סלַא טלעטשרַאפ זיא סָאװ ,שטנעמ רעד ,רע זַא
 .ךיירקנַארפ ןופ גינעק רעד יו רערעדטַא ןייק

 ,טנָאזעג רע טָאה --- !ךיא ןיּב סָאד ,ָאי ---
 טָאה רע ;רעטייוו ןרָאפ ןזָאל םיא לָאז'מ ןטעּבעג ךיז םָאה רע

 םיא וצ יורטוצ ןייק טשינ טָאה'מ ּביוא זַא ,ןגָאלשעגרַאפ וליפַא
 -נַאמ לטעטש-ץענערג םוצ ןשיילגַאּב יז ןעמ לָאז ,ּבייוו ןייז וצ ןוא
 רעד רעּבָא ,עידרַאוװג רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ ץוש ןרעטנוא ידעמ
 ןעמ ןעק סָאד זא ,טרעפטנעעג ףיורעד םיא טָאה רעטסיימצילאּפ
 .טשינ

 ,ץנירּפניורק רעד ןוא ןיסעצנירּפניױרק יד ,רעדניק יױוצ יד
 רעדנַא ןַא ןיא ןפָאלש טגיילעג ייז ןעמ טָאה ,דימ ןעוועג ןענעז
 רעד ייּב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לטעּב קיצומש .ַא סעּפע ףיוא רעמיצ
 טנעקעג טשינ ךיז ןּבָאה רעּבָא ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד .טנַאװ
 רעד ןוא טוָאלענּפָארא טשינ גיוא ןופ ייז טָאה'מ ;ןפָאלש ןגייל
 טשינ ןֿליפַא טָאה מ ןַא ,סיורג יױזַא ןעוועג זיא זיוה םורַא למוט
 .ןטָאלש ןייג יו ,ךַאז ַאזַא ןגעוו ןטכַארט טנעקעג

 -עג ןיוש ןערַאװ לטעטש סָאד זיא גָאטרַאפ רעגייזַא יירד םורַא
 ,סיורג יױזַא ןעוועג טרָאד זיא 9טוט רעד .ןענעקרעה וצ טשינ ןעוו
 ןֹוא םורָא ןליימ ןוא ןליימ ףיוא ןרעה טנעקעג םיא טָאה'מ זַא
 ,טפייפעג ןּבָאה ךעלפייפ עלַא ,ןןעגנולקעג ןּבָאה רעקעלנ עקַא ;םורַא
 .טפַאלקעג ןּבָאה ןענַאבַארַאּב עלַא ,ןסירעג ךיז ןּבָאה רעזלעה עלַא
 טימ טסַאּפעג ןעוועג ןיוש ןשנעז םורא ןוא םורַא ןגעוו עלַא ןוא
 זייווקיצנייא ןוא זיױװנסַאמ ךיז ןּבָאה עכלעוו ,םירעיוּפ רעטנזיוט
 רעקיטש ,סעטַאּטָאל ,סעילּבַארג טימ טנּפַאװַאּב ,ןערַאװ ןייק ןניוצעג
 .קעה ןוא ןזייא

 -ענ ןסיורד ןיא ןעמ טָאה -- !ןזיװו ךיז גינעק רעיד לָאז ---
 .ןעירש

 טָאה רע ;טַאלּב ַא יו טרעטיצעג טָאה רעט-16 רעד סיאוק
 .רעּבָא .ךעלקיטש ףיוא ןסיירעצ טשינ רָאנ םייא לָאז'מ טָאהעג ארופ
 סָאמַא סָאװ זיא םלוע ןרַאפ ןזייוו ךיז לָאז רע זַא ,גנורעדָאֿפ יד ץעוו
 יךעדנַא ןייק ןיוש רע טָאה ,רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלא ןרָאוװעג
 .טאה'מ ןעוו ןוא ,ןסיורד ןיא סױרַא זיא ןוא טַאהעג טשינ הרירב
 ,עטשַאררעּביא ןייטש ןּבילּבעג ןשטנעמ ךס ַא ןענעז ,ןעזרעד םיא
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 יד ןופ ןוא ןערַאװ ?טעטש םעניילק םעד ןופ רעניואוטייא יד ,ייז

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז .ןּבָאה ,ךעלפרעד ןוא ךעלטעטש ענייֿלק ערעדנא

 טימ ןעגנָאהַאּב ,רעריילק ערעייט ןיא ןָאטעגנָא זיא גינעק ַא זַא

 טקוק ןגיױא ענייז ןופ ןוא ּפָאק ןפיוא ןיורק א טגָארט ,ן?ַאדעמ

 "רעד רָאג ךיז רַאפ ייז ןּבָאה ָאד ןוא ,''ץלָאטש רעכעפגינעק,, סיױרַא

 זיא סָאװ ,ןױשרַאּפ ןטעפ םענעקַָארשעגרעביא-קידתונמחר א ןעז

 !יעקַאק ַא יו ןָאטעגנָא

 ךיז רעט-16 רעה סיאופ טָאה --- !רעטייוו ןהָאפ ךימ טזָאל ---

 ,ןטעּבעג

 "וצ  ,זירַאּפ ןייק --- .תולוק טהעהרעה ךיז ןּבָאה --- !קינ ---

 !זירַאּפ ןייק קיר

 -פױרַא ארומ ַא זיא טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא ןוא גינעק ןפיוא

 םָאר .''זירַאּפ ןייק,, תולוק יד טרעהרעד ןּבָאה ייז ןעוו ,ןלַאפעג

 טניימעג ייז רַאפ טָאה סָאד ,שינעמוקּפָא ןַא טניימעג ייז רַאפ טָאה

 .טיוט רעד יו עּבלעז סָאד טקנוּפ

 טָאה רע זַא ,קידנעעז ;טונימ א טורעג טשינ טָאה יעורד ןואו

 יד ןוא גינעק רעד זַא ,ןזָאלרַאפ וצ ךיז ןעמעוו ףיוא רעטציא ןיוש

 רע זיא ,ןרָאפ ןענעק טשינ לטעטשיץינערג םוצ ןיוש ןֿלעוו ןיגינעק

 ןקירּב ןוא ןגעוו עלַא ףיוא םנטסָאּפ טלעטשעגסיוא טָאה ןוא קעווַא

 -ילימ ןייק ןזָאלניירַא טשינ ןערַאװ ןייק לָאז ןעמ זַא ,טגָאזעגנָא ןוא

 -נַאמָאק יד לייוו ,וטפיוא רעטונג ַא רעייז ןעוועג זיא סָאד ןוא ,רעט

 ,גינעק םעד ןעמענרעּביא טפרַאדעג געוו ןפיוא ןּבָאה עכלעוו ,ןחיד

 ןּבָאה ייז רעּבָא ,ןערַאוװ ןייק ןסיײרניירַא ךיז טוואוהּפעג עקַאט ןּבָאה

 ןעוועג ייז רַאפ ןענעז ןקירּב ןוא ןנעוו עלַא ?ייוו ,טנעקעג טשינ

 | ,טלעטשרַאפ

 סקעז ךָאט ּבלַאה םורַא ןוא ,טכַאנ עצנַאג יד קעװַא זיא יװזַא

 סטעיַאפַאל ןעמוקעגנָא ןערַאוו ןייק ןענעז ירפ רעד ןיא רענייז א

 ןריטסעהַא וצ לעּפַאּב םענעּבירשעגרעטנוא ןַא טימ ,ןטנַאטוירַא ייווצ

 .ןּפַאכ רָאנ ייז טעוװ ןעמ ואוו ,ןיגינעק יד ןוא גינעק םעד

 -ילַאמרָאפ ַא יוז רעמ טשינ ןעוועג ןתמא רעד ןױא זיא סָאד

 לייוו ,ןריטסערַא טפרַאדענ טשינ ןט-16 םעד סיאול טָאה ןעמ ;טעט

 -לטעטשניילק םעד ןופ זיוה םָאד .טריטסערַא ןעוועג ןיוש זיא רע

 םעד  ךָאנ ,ייז רַאפ זיא ןערַאװ ןיא םוָאס רעטסיײמצילַאּפ ןקיד
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 יז ?יױו ,עמרוט עטייווצ יד ןעוועג ,זירַאּפ ןיא ץַאלַאּפ-ירעלויט

 ןוא ,ןליוו ייז ןיהואוו קעװַא טנעקענ טשינ טרָאד ןופ ןיוש ןּבָאה

 -גערעגפיוא רעד ןופ שטנואוו םעד ןפראוורעטנוא טזומעג ךיז ןּבָאה

 .גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעה ןופ ?עטַאּב םעד ןוא עפַאמ רעט
 ,טליּפשעג טשינ עלָאר םוש ןייק ןיוש טָאה ןליוו רענעגייא רעייז

 ןליוו ייז סָאװ ,טימרעד טריסערעטניא טשינ ךיז טָאה רענייק ןוא
 .ןעננַאלרַאפ ייז סָאװ ןוא

 -סיוא קראטש ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןטנַאטוידַא יד ןופ רענייא
 -עגוצ זיא ,שינעגאי רעד ןופ ןוא געוו ןגנַאפ םעד ןופ טרעטַאמעג
 ,רענעריולרַאפ ַא יו ,ןַאד זיא רעכלעוו ,ןט16 םעד סיאו? וצ ןעגנַאג
 .לקנעּב טלַא ןא ףיוא ןסעזעג

 ןרעביז טשינ ַא ןיא ןּביוהעגנָא רע טָאח --- ,טעטסעיַאמ ---
 -|צ+ טנעקעג טשינ רעטרעוו עקיסַאּפ יד טָאה רע לייוו ,ןָאט

 רענייא ןעמ .טעו זײיזַאּפ ןיא ,.,טסייוו ריא ,טעטסעיַאמ --- ,ןּביילק
 ןבָאה רימ ,טשינ טסעגרַאפ .,.ןדיינשרעּביא רעזלעה יד ןרעדנַא םעד
 ...ןעליוקסיוא עלַא ייז טעוו'מ ...רעדניק ןוא רעּביוװ

 רעטרעוו יד זא ,טנַאטידַא רעד ,טסואוועג ןיילַא טָאה רע
 וצ ענייא טשינ ךיז ןּפעלק ןוא סעּברַא וו ליומ םנופ םיא ייּב ןלַאפ
 רעד ןופ חילש ַא סלַא זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה רע .ערעדנַא יד
 ,עירראופ רעלַאנָאיצַאנ רעה ןופ ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ
 טָאה רע ןוא ,רעקיטומ ,רעווארּב ןטלַאה רעטציא ךיז רע ףרַאד
 :גנערטש נָאז א ןבענעג לָאמאטימ

 טשינ לעוו ךיא !טשינ ריא טעוו ןענַאד ןופ ן'ירָאפ רעטי יו ---
 !ןזָאפ

 טציז סָאװ ,שטנעמ רעד זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה רעּבָא דלַאּב
 רע ןוא ,גינעק א ךָאד ןיא ,יעקַאל ַא יו ןָאטעננָא םיא רַאפ טציא
 ;:ןָאט םעד ןטיּבעג רעדיוו טָאה

 ,,הכולמ רעד ןופ ןפערעטניא יד ןָא טקנעדעג ,טעטסעיַאמ ---
 ...רעדניק ןוא רעכייוו ןּבָאה רימ ,רעה ןיימ ,טעטסעיַאמ ,ָאי

 קידנזייוונַא ןוא ,טשימענניירַא ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ָאד

 טָאה ,טעב ןיא ןנעלעג ךָאנ ןענעז עכלעוו ,רעדניק ייווצ עריא ףיוא
 :ענַארפ ַא טלעטשענג ,ןָאט ןזייּב א ןיא יז

205 



 רעטומ ןייק טשינ ןעד ךיא ןיּב ?רימ ןגעוו זיא סָאװ ןוא ---

 ?רעדניק ןופ

 טשינ טָאה ןוא רעטלמוטעצ ַא ןענַאטשעג זיא טנַאטוידַא רעד

  ,ןגָאז וצ רעטייוו סָאװ ,טסואוועג

 וצ טעדנעוועג ךיז רעט16 רעד סיאול טָאה --- רָאלק טדער ---

 ,טננַאלרַאפ ריא סָאװ ךימ טנָאז --- .םיא

 -רַאפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ ?עפַאּב ַא ךייא רַאֿפ ּבָאה ךייא ---

 .טרעפטנעעג טנַאטוידַא רעד טָאה --- גנולמַאז

 ?לעפַאּב רעד ,רע זיא ואוו ---

 .ךיז ייּב םיא טָאה דבח ןיימ ---

 םעד סיאופ טגטַאלרעד טנַאטוידַא רעטייווצ רעד טָאה ןַאד
 -מַאזרַאפ רעסַאנַאיצַאנ רעד ןופ ?עפַאּב םענעּבירשעג םעה ןע6

 טאה ,טנעיילעגרעּביא לעּפַאּב םעד טָאה גינעק רעד ןעוו ןוא ,גנול

 :רעטרעוו יד טדערעגפיױרַא ?יטש רע

 -קנַאהפ ןיא גינעק ןייק רעמ ָאטשינ טסידנעעג זיא ץלַא ---

 ...ןךייר

 ,טנעמַאמ םענעי ןיא ,ןַאד סעּכ רעד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןיא
 םָאוו ,םעד רעביא זייּב ןעוועג זיא יז ;רעייפ שילעה ַא יו טנערבענ

 זיא/ס זַא ,גָאז א ןבעגעג קיאוה ןוא ?ליטש יױזַא ךיז טָאה ןַאמ ריא

 ןעוועג ךיוא זיא יז ;ךיירקנַארפ ןיא גינעק ןייק רעמ ָאטשינ ןיוש

 לָאז סָאװ ,רענייא ןייק טשינ ָאד ךיז טניפעג סע סָאװ ,ףיורעד זייּב

 רעד ףיוא זייּב ןעוועג זיא יז ;עיכרַאנָאמ רעד רַאֿפ ןלעטשנייא ךיז
 טזומעג טָאה יז ?ייוו ןוא .טלעוו רעצנַאנ רעד ףיוא ןוא עיצולַאוװעה

 -עג יז טָאה ,זיא טשינ'ס ןעמעוו ףיוא שטָאכ סעּכ ריא ןקירדסיוא
 ךיז ףיוא ןּבָאה ייז סָאוװרַאפ ,ןטנַאטײדַא יד וצ תונעט ןּבָאה ןעמונ

 ,ןיגינעק יד ןוא גינעק םעה ןריטסערַא וצ עּכַאנפיוא יד ןעמונענ
 .ןטעיַאפַאל ףיוא ?בעווש ןוא ךעּפ ןסיג ןעמונעג יז טָאה םעדכָאנ ןוא

 --- ,לַאג טימ טגנאזעג יז טָאה --- !קידלוש ץילַא ןוא זיא רע ---

 !אנוש רעטסרעטיּב רעזנוא זיא רע

 -ענּפָא ףיורעה ריא טָאה ןטנַאטװדַא יד ןופ רענייא ןעוו ןוא
 טשינ ריא ןיא טעיַאּפַאל זַא ,קיטביר טשינ זיא סָאה זַא ,טרעפטנע

 | :ןעירשעצ ךיז יז םָאה ,אנוׁש ןייק

 טימ לופ םיא ייּב זיא ּפָאק רעד .אנוש א רעניימ ָאי זיא דעי ---
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 ;עקירעמַא ןיא קילּבוּפער יד טקעפעג םיא .,.רענייז טימ עקירעמַא רעד

 ַא ןּבָאה טעוו סע םינּפ א רַאפ סָאװ ,ןעז רע טעוו רעטעּפש רעּבָא

 . ...!ךיירקנַארפ ןיא קילּבוּפער

 ןכעלטפירש םעד טגנַאלרעד ריא טָאה טנַאטוידַא רעה ןעוו

 קוק ַא טּפַאכעג יז טָאה ,גנולמַאזרַאפ רעסַאנָאיצַאנ רעד ןופ לעפַאב

 :ןעירשעגסיוא סעּכ טימ יז טָאה דלַאּב ןוא

 !םיאורּב עקידהּפצוח עכלעזַא ---

 ,ןענעיילוצרעביא קיטיונ רַאפ ןענופעג טשינ וליפַא טָאה יז
 זייב טָאה יז ,ןענַאטשענ ל?עפַאּב ןכעלטפירש םעד ןיא זיא סע סָאװ

 ףיוא ןלַאפעעפױרַא זיא'ס ןעוו ןוא ,רֹיּפַאּפ סָאד רעדיילש ַא ןבעגעג

 -גיורק רעניילק רעד ןוא ןיפעצנירּפניורק עעניילס יד ואוו ,לטעּב םעד

 טרַאשעגּפַארא גנוטכארַאפ טימ סָאד יז טָאה ,ןגעלשג ןענעז ץ'נירּפ

 :ענוקרעמַאב ַאזַא טכַאמענ יז טָאה ייּברעד ןוא ,דרע רעד ףיוא

 ןצומשנייא לָאז ריּפַאּפ ?קיטש סָאד טָא זַא ,טשינ ליוו ךיא ---

 | .ןגיל רעדניק עניימ ןכלעוו ףיוא ,לטעּב סָאד

 טָאה יז ;טרענרעעג קרַאטש ךיז טָאה ''טעטסעיַאמ ריא;

 ןוא ,עיצולָאוװער רעד ףיוא ןסָאנעגסיױא ןריא ןרָאצמירנ ןצטַאג םעד

 -ַאנָאיצַאנ רעד ןופ ?ריּפַאּפ סָאד קידנרעדיילש זַא ,טניימעג טָאה יז

 ...עיצולָאװער עצנַאג יד יז טרעדיילש ,גנולמַאזרַאפ רעל

 :ןעיירש טרעהעגפיוא טשינ ןעמ טָאה ןפיורד ןיא ןוא

 !זירַאּפ ןייק קירוצ ---

 !זירַאּפ ןייק קירוצ ---

 ןוא גינעק םעד לָאז ןעמ זַא ,ייּברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה סע
 ןריפ ייז ןוא עטערַאק רעד ןיא ןצעזניירַא רלַאװעג טימ ןינינעק יר

 .,קירוצ

 םלוע רעד טָאה -- !ןרילרַאפ טשינ טייצ ןייק רָאט ןועמ ---

 .ןעירשענ

 !רעטילימ ףיוא ןטראוו ייז ?ייוו ,ןטסימוא ןעיצרַאֿפ ייז ---

 -נַא ירַאמ ןוא רעטז16 רעד סיאול ;תמא ןעווענ זיא סָאד ןוא

 "עג ץלַא ןבָאה ייז ;רעטיליפ ףיוא טראוועג עקַאט ןּבָאה טענַאוט

 ענייז טימ ןפיולנָא יעויב לַארענעג רעד טעוװ טָא-טָא זַא ,טפָאה

 -עצ טעוו ,טָאטש רעד ףיוא עקַאטַא ןַא ןכַאמ טעוװ רע ,ןטנעמינער
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 עוו עיצולָאװער יד ןסיטשרעד וצ ןַאלּפ רעד ןוא ,עפַאמ יד ןּביירט

 .ןרעוו טריפעגכרוד ךָאד

 רעד ןופ לָאשנגָאוװ יד ךיז טָאה ןערַאװ לטעטש םעניילק םעד ןיא

 רעטנזיוט ןופ עסַאמ יד ןוא ,ּפָארַא ןוא ףױהַא טגיוועג עיצולָאװשר

 ןענעז עכלעוו ,םירעיוּפ ייז ןופ עטסרעמ יד ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא

 רעייז טימ ןּבָאה ,סעטַאּפָאל ןוא סעילּבַארג טימ טנפַאוװַאּב ןעוועג

 רָאט ןעמ וַא ,העייט ןיא טונימ שדעי זַא ,טליפעג שוח ןטנוזעג

 רעד סיאוכ זַא ,ןעזעג ןּבָאה ייז ןעוו ןוא ,ןרילרַאפ טשינ טייצ ןייק

 ןייק קירוצ ןרָאפ 'וצ טשינ ךיז ןלייא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא רעט60

 ןעמ ןוא זיוה םוצ סעטערַאק ייװוצ יד טריפעגוצ ןעמ טָאה ,זירַאּפ

 ,ןגֿפָאּפ טשינ ןלעוו ןהישזַאסַאּפ יד ּביוא זַא ,ןעיירש ןּביוהעגנָא טָאה
 ןעוו ןוא ,סעטערַאק יד ןיא ןצעזניירַא דלַאװעג טימ ייז ןעמ טעוװ

 -קריוו טרעוװ רַאפעג יד זַא ,ןעזענ ןּבָאה ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד

 ןײרַא ןענעז ןוא ןּבענעגרעטנוא ךיז ייז ןּבָאה ,טסנרע רעייז ךעק

 .עטערַאק רעד ןיא

 ןייא ןיא ןפיול וצ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןריציפָא ייווצ

 -נטייר גינעק םעד ןטיילנַאב ןזָאל ייז לָאז ןעמ ןטעּבעג ןּבָאה ,םעטָא

 -ענ טשינ שינעביולרעד אזַא ייז טָאה ןעמ רעּבָא ,דרעפ ףיוא קיד
 ןעמ טָאה ,ןרַאּפש ןּביוהעגנָא ךיז ןּבָאה ייז ןעוו ןוא ,ןּבעג טלָאװ
 ןופ םענייא ךיוא .שינעגנעפעג ןיא טצעזעגניירַא ןוא טריטסערַא יז

 טריטסערא ןעמ טָאה ,טקישעג טָאה טעיַאפַאל סָאװ ,ןטנַאטוידַא יד

 ןוא גינעק םעד טָאה רע לייו ,שינעגנעפעג ןיא טצעזעגניירַא ןוא

 טא ףיוא ןוא טייקמַאזקרעמפיוא ליפוצ ןזיװעגסיױרַא ןיגינעק רעד

 ,רעטערהאפ א זיא רע זַא ,ןעוועג דשוח ןעמ טָאה דנוורג םעד

 -ַאסַאּפ עכעלגינעק יד ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא רענייז ַא טכַא

 יוצ יד ןיא ןערַאװ ןוופ טדיפעגסיױרַא רעטיילנַאּב ערעייז ןוא ןרישז

 טריפעג ייז טָאה ןעמ .ןעמוקעג ןענעז ייז עכלעוו ןיא ,סעטערַאק

 אזא טימ יז ןעמ טָאה טײלנַאּבסיױורַא ןוא ,זירַאּפ ןייק קירוצ

 גָאט ןטצעל ןזיּב ןעקנעדעג וצ טַאהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,'!דַארַאּפ,,
 .ןפעל רעייז ןופ

 | ט 6 56

 ייװַצ ערעייז ,ןינינעק יד ,נינעק רעד רעכלעוו ןיא ,עטערַאק יד

 עצנַאג יד זיא ,ןסעזעג ןענעז טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ יד ןוא רעדניק
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 -ַאּב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעטייר טימ ט?ננירעגמורַא ןעוועג טייצ

 ןענעז ןשטנעמ רעטרעדנוה ןוא ,סעקיּפ ןוא ןסקיּב טימ טנפָאוו

 ןגָארטעג ןּבָאה ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז סָאװ ,עֶלַא יד ןוא ,ןעגנַאגעגכָאנ

 .קעה ןוא ןזייא רעקיטש ,סעטַאּפָאל ,סעילּבַארג

 ןטניוקעג םעד טָאה סָאװ ,עיסעצָארּפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןסיורה ןיא .ןיזנַאװ וצ ןּביירט טנעקעג ךיירקנַארפ ןופ רעשרעה

 ;סייה ןעוועג זיא עטערַאק רעד ןיא ,עכעלקערש א ןעוועג ץיה יד זיא

 רעד .טציוושעג טָאה ,טעפ רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,גינעק רעד

 ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ןוא ןסאגעג םיא ןופ ךיז טָאה סייווש

 טָאה רע סָאװ ,דמעה סָאד .זלַאה םעד ןוא םינּפ סָאד ןשיװ ןייא

 ױזַא ןוא ,סייױוש ןופ טקייווענכרוד ןוא סַאנ ןעוועג זיא ,ןנָארטעג

 ַא ןעמונעג רע טָאה ,טַאהעג טשינ דמעה רעדנַא ןייק טָאה רע יוװ

 רעד ףיוא ןסעזעג ןענעז סאו ,רענידַאּב יד ןופ םענייא ייּב דמעה

 םיא סָאד זיא ,ןָאטעננָא סָאד טָאה רע יו לענש ױזַא ןוא ,עלזאק

 יב ןענעז ּפָאק םנופ רָאה יד ;ּכייל םוצ טּפעלקעגוצ ןעוועג ןיוש

 םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא רעד .קיּפעלק ןוא טדעביושעצ ןעוועג םיא

 םורַא ןוא םורַא ןוא ,לָאמ עלַא יו רעטַאוװעמּת ךָאנ ןעוועג זיא

 .+,ךעסנינעק , טשינ רעייז ןעזענסיוא רע טָאה

 טזָאלעג ךיז ןוא ןערַאװ ןופ סױרַא זיא ןעמ ױװ לענש ױזַא

 ןּביױהעטנָא ררעפ יד ןעמ טָאה ,געוו ןּבלעז םעד ףיוא קירוצ ןרָאפ

 ,ןטקנוּפ יד ןופ רעכיג סָאוװ רעטייוו ןייז וצ ידּכ ,לעטש רעייז ןנָאי

 ?ַארענעג םנופ ןטנעמינער יד טימ ןפערט טנעקעג ךיז טָאה זעמ ואיוו

 : .יעויּב

 רעד ןרָאוװעג זיא רעסערג ץלַא ,ןרָאפעג זיא'מ רעטייוו סָאװ

 עלַא ,ןעירשעג ןּבָאה עלַא ןוא ,עטערַאק רעסיזרנ רשד .םורַא םלוש

 -ַאּב ןייק טעװעלַאשזעג טשינ טָאה רענייא ןייק :;טמעהַאילעג ןּבַאה

 -עג ןּבָאה עכלעוװ ,ןיגינעק רעד ןוא גינעק םעד רַאפ ןעגנוקידייל

 ןוא עגנוי ,ןעיורפ ןוא רענעמ ;עטלעטשרַאפ ןפיולטנַא טוואורּפ

 רעד יו ,קידנעעז ןוא ,עטערַאק רעד וצ טּפוטשענ ךיז ןּבָאה ,עטלַא

 טציז טענַאוטנַא ירַאמ יו ןוא טציווש סיאול רעטעפ ןוא רעקיד

 ריא ןכיירטשצרעטנוא טימרעד ידּכ ,ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא טימ

 משינ ,קזוח טכַאמעג ןוא טבַאלעג ייז ןּבָאה ,''ץלאטש ןכעלגינעפ,

 ןעגנורּפשעג זיא יורפ ןייא ןוא ,ךעלטרעוו-ךעטש ןייק טעװעלַאשזעג
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 ;טנַאה רעה טימ ריא וצ קידנכַאמ ןֹוא ןיירַא םינּפ ןיא ןיגינעק רעד

 :טגָאזעג יז טָאה

 ךָאנ טסעוו וד ,עקנינייש ןיימ ,טשינהָאנ ךָאנ זיא סָאד ---

 !ןטייצ ערעגרע ןּבַאה

 -ענייברַאֿפ ןיא'מ ואוו ,לפרעד ןדעי ןיא ןוא ףרָאד ןדעי ןיא
 ץלַא ןוא ,עיסעצָארּפ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןשטנעמ ךיז ןּבָאה ,ןרָאפ

 ןופ טסייג ןטימ ןעגנורדענכרוד ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ ,עכלעזַא

 -רַאפ רָאנ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ יד וליפַא ;עיצולָאװװער רע'ד
 טקעּטסער ןייק ןֹּבָאה טנעקעג טשינ ןּבָאה ,ןרענַאיצולאװער עטכַאק
 ןוואודּפ ןוא ךיז ןקעטשרַאפ עכלעוו ,ןיגיגעק ַא ןוא גינעק ַא רַאפ
 טלננַאר קלָאפ עצנַאנ סָאד ןעוו ,טייצ ַא ןא טייהרעליטש ןפיולטנַא
 יד ןרעסעּברַאּפ וצ געוו ַא ןעניפעג טוואורפ ןוא טיונ רעד טימ ךיז
 ןיילַא ךיז גינעק רעה טָאה ןפיולטנַא וצ ךֹוזרַאפ םעד טימ .ענַאל
 רעטציא קלָאפ סָאד טָאה ױזַא ןוא ,רעטעררַאפ ַא סלַא טלּפמעטשעג
 -ענּפָא ןיוש זיא טעטַאוטנַא ירַאמ ןיופ ןוא .םיא ףיוא טקוקעג עקַאט
 -רַאפ א ףיוא יו טקוקעג רעירפ ךָאנ ןעמ טָאה ריא ףיוא ,טדער
 ןיא ןסָאלשעטנָא ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןעוו ןוא ,ןירעטער
 לָאמ עטשהרע סָאד ןֹּבָאה ,זירַאּפ ןייק געוו ןפיוא עיסעצָארּפ רעד
 רעירפ ךָאנ ןּבָאה ייז עכלעוו ,ןיגינעק יד ןעזרעד ןּבעל רעייז ןיא
 םעד ןסָאנענסױא ריא הוא ייז ןּבָאה ,תורצ עלַא ןיא טקידלושַאּב
 -ַאּב יז ןּבָאה ייז ,ןעירשעג ריא ףיוא ןּבָאה ייז ;ןרעייז ןרָאצ ןצנַאג
 רַאפ ןלעטשוצנייא ךיז טָאהעג ארומ טָאה גינעק רעד ןוא ,טקירי יִל
 םנופ ,םינּפ םנופ סייווש םעד ךיז קידנשיוו ,ןניוושעג רע טָאה ,ריא
 עיסעצָארּפ יד טָאה םֹורַא ןוא םורַא ןוא ,זלַאה םנופ ןוא ןרעטש
 -ָאמ א ןופ היול ַא --- היוק רענדָאמ ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג
 .טייהרעקירעּבעל טבָארנַאב'מ סָאוו ,עיכרַאנ

 עטשרע יד ,ַאזַא היול עטייווצ יד ןעוועג ןיוש זיא סָאד ןוא
 טָאה'מ ןעוו ,1/89 ,רעּבָאטקָא ןטסקעז ןופ גָאט םניא ןעוועג זיא
 ןזָאלרַאפ וצ ' ןעגנואווצעג טעגַאוטנַא ירַאמ ןוא ,ןש-16 םעוד סיאול
 .זירַאּפ ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא לַאסרעוז

 רעד זיא עכלעוו ,יורפ עטושּפ ענעי ןעוועג זיא טכערעג ןוא
 ךָאנ זיא סָאד זַא ,קידנעיירש ,ןיירַא םינּפ ןיא ןעגנורּפשעג ץיגי נעק
 ...ןטייצ ערעגרע ןּבָאה ךָאנ טעװ יז זַא ,טשינראג ץלא
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 -רעטנוא ןעוועג גנאל זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ ןרָאצ רעד ןעוו
 ןוא ,ץינערג ןייק ןופ טשינ רע טסייוו ,ךיז טמערוטשעצ ,טסירד
 טענַאוטנַא ירַאמ טָאה םעד ןגעוו ןוא .תונמחר ןייק ןופ טשיג ךיוא
 ףיוא .טעילוהעג טָאה יז ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא טכַארטעג טשינ
 וד סָאװ ףױא גָאט א טּבעלעג טָאה יז ןעוו ,רעלעגדדַארַאקסַאמ
 ייפרענדישרַאפ ףיוא עצנַאג תורצוא קידנרנעוושרַאפ ,טייטש טלעוו
 ןיא ךַאז ןייק זא ,טניימעג טָאה יז ןעוו ,י"סנידניירפ עמיטניא,
 -וד רעשינאברוּב רעד ןופ טכַאמ יד ןכערּב טשינ ןעק טלעוו רעד
 .עיטסַאנ

 -עג ןירַאּפ ןייק ןערַאוװ ןופ געו ןפיוא ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ
 -וטנַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד סיאוק רַאפ סעטוג סעּפע ןַאט טוואורּפ
 סָאד טָאה עסַאמ יד ?ייױו ,ןּבעפ רעייז טימ טריקיזיר ןּבָאה ,טענַא
 ןיא עטערַאק יד ואוו ,ףרָאד ןייא ןיא ןוא ןדי ופ טלאוװעג טשינ
 ;לָאמ אזא ןעשענ זיא ,ןרָאפעני יּברַאפ

 טסורּב יד ןעמעוו ייּב ,ריציפא רענעזעווענ ַא ,ןַאמ רעטלא ןַא
 ךרעפ יַא ףיוא קידנטייר זיא ,ןלַאדעמ טימ ןעננָאהַאּב ןעוועג זיא
 ,רעטרעוו עטוט רַאּפ ַא ןיגינעק רעד ןוא גינעק םעד ןנָאז ןרָאפעגוצ
 תופוק טרעהרעד ךיז ןּבָאה דלַאּב ןוא םיא ףיוא ןלַאפעגנָא ןעמ זיא
 :ןטייז עלַא ןֹופ

 !דעטעררַאפ ---

 !םיא טענרהרעה ---

 !זלַאה םעה רעּביא םיא טדיינש ---
 רע טָאה ,דרעפ םנופ ןפרַאװרעטנורַא טוואורּפעג םיא טָאה'מ

 ןסיש ןּביוהעגנָא ןעמ טָאה ןַאד ןוא ,ןפָאלטנַא ןזיא ןוא טּפַאכעג
 ןייא ןייק רעּבָא ,ןסָאשעגנ םיא ףיוא ןעמ טָאה לָאמ ריפ ,םיא היוא
 רעד זיא ,קירוצ ןסָאשעג טָאה רע ,ןפָארטעג טשינ םיא טָאה ליוק
 ,טנָאיעגכַאנ םיא טָאה'מ ;רעסערג ךָאנ ןרָאװעג םעד רעּביא ?למוט
 -ענטיורַא ןוא ּפָאק םעד ןטינשענּפָא םיא ,טּפַאכעג םיא טָאה'מ
 | .עקיּפ ַא ףיוא טקעטש

 ןעמ טָאה --- !ןטַארסָאטסירַא טימ ןעוט רימ סָאוו ,,טועז --- 
 יז סידנזייוו ,טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-10 םעד סיאול וצ ןעירששג
 .עקיּפ רעד ףיוא טניירפ רעייז ןופ ּפָאק םענעטינשענּפָא םעיד

 ;ןנָאז טנעקעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה רעט-16 רעד סיאול ןוא
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 .עּבלעוסָאד ןָאט טשינ ךיוא ךָאנ םיא לָאז'מ טַאהעג ארזמ טָאה רע

 ןענעז ,עטערַאק עסיורג יד טּפעלשעג ןּבָאה סָאװ ,דרעפ יד ןוא =

 -ַאק רעד םורַא תוקוק יד ןוא ,טירט ייּב טירט ,ךעלעמַאּפ ןעטנאגעג

 ,רעכעלקערש ןוא רעקרַאטש ץֵלַא ןרָאװעג לָאמַא סָאװ ןענעז עטעה

 ןרישזַאסַאּפ יד רַאפ זיא סָאװ ,געוו רעד זַא ,טכודעג ךיז  טָאה'ס ןוא

 .ןקידנע טשינ לָאמנייק רָאג ךיז טעוו ,שינעמוקּפָא אזא

 ןעמוקעגנָא זיא'מ ןעוו ,רעטסניפ ןעוועג ןיוש זיא ןסיורד ןיא

 םָאד ןוא ,ןקיטכענחעּביא טפרַאדעג ןעמ טָאה ןטרָאד .ןָאלַאש ןייק

 ַא לייו ,עיצולָאװעה רעד רָאפ רַאפעג טימס טקעמשעג רעדיוו טָאה

 ןופ ןענַאטשַאּב זיא ןָאלַאש ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ?ייט רעשּפיה

 יז ןלעװ טכַאניײּב זַא ,טַאהעג ארומ טָאה'מ ןוא ''ןטסילַאיַאר;

 יז ןוא עילימַאפ ןייז ןוא גינעק םעה ןריפקעוַא טייחרעפיטש

 .ץינערג רעד וצ ןעגנערּב

 "רעד רעפרעד ןוא טעטש עקימורַא יד ןיא ךיז טָאה'מ ןעוו

 עלַא ןענעז ,ןָאלַאש ןיא ןיוש זיא עיסעצָארּפ יד זַא ,טסואוו

 רע סָאװ טימ טנפָאװַאּב ךיז טָאה רענייא רעהעי ןוא קעוװַא ןיהַא

 טָאה'מ ,ןפאלשעג טשינ ןעמ זיא טכַאנ עצנַאג ַא .טנעקעג רָאנו טָאה

 ערעדנַא יד ןוא גינעק רעד ואוו ,זיוה םעד ףיוא גיוא ןַא ןטפַאהעג

 ןיא זיא'ס ןעוו ,גָאטרַאפ ןוא ,טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה ןרישיזַאסַאּפ

 רעטנזיוט ןיוש ןענעז ,קיטכיל ןצנַאגניא ןעוועג טשינ ךָאנ ןסיוהד

 םורַא טפול יד ןוא ,זיוה םענעי םורַא ןעוועג ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא

 | :ןעיירשעג יד ןופ ןרָאוװעג טכליהרַאפ זיא םוהַא ןוא

 !זירַאּפ ןייק ---

 !זירַאּפ ןייק קירוצ ---

 ןוא ,ןפלעה טנעקעג טשינ ךיז טָאה רעש-16 רעד סויאוֿפ ווא

 "עט ןָאט ןקידכעּבענ ַא טימ ,רע טָאה ןָאקלַאּב ןפיוא קידנעייגסױרַא

 :טגָאז

 רימ ןלעוו ,זירַאּפ ןייק קירוצ ןרָאפ וצ זנוא טגניווצ ריא ---

 | ...ןרָאפ

 -נפלָאהַאּבמוא עכעלקערש ַא ןזיװעגסױװַא ץלַא ןיא טָאה רע

 : | / יי גטייט

 ןוא רעטנזיוט ןופ טיײלנַאּב ץלַא ןוא ,רעטייוו ןרָאפעג זיא'מ

 ןוא ןעיירש טרעהענפיוא טשינ ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ רעטנזיוט
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 ץיה יד ןיגינעק יד ןוא גינעק םעד ןקידיילַאּב טרעהעטפיוא טשינ
 -עג ,רעקיּביוטש ַא ןעוועג זיא געוו רעד ,עכעקקערש ַא ןעוועג זיא
 ןוא ,טליהעגנייא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןּבָאה ּביוטש סנקלָאװ עטכיד
 יד ןעוועג זיא רעסערג ץְלַא ,זירַאּפ וצ ןעמוקעג זיא'מ רעטנענ סָאװ
 ךיז טָאה'מ ואוו ,?פרעד ןדעי ןיא ןוא לטעטש ןרעי ןיא רַאפעג
 -עג ןּבָאה םוטעמוא ןופ ;ןרָאפעגייּברַאפ טָאלג רעדָא ,טלעטשעגּפָא
 ,טרענַאלַאּב ןגעוו עלַא ןּבָאה ייז ,?אווק ַא ןופ יו ןשטנעמ טמָארטש
 קירעגיינ רעטציא זיא ךיירקנַארפ ץנַאנ זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ןוא
 ןופ היול רעה ףוא .ןייג --- זיא סָאד ןוא ,ךַאז ןייא ץיולּב ןֵאט וצ
 | .טייהרעקידעּבעל טּבָארנַאב'מ סָאװ ,עיכרַאנָאמ רעד

 ןייק קירוצ ןערַאוו ןופ ןרָאפעג זיא'מ סָאװ ,טייצ עצנַאנ יד
 ןיא יז ;ןּבעל ןטימ רעכיז ןעוועג טשינ טענַאוטנַא ירַאמ זיא זירַאּפ
 ןַאמ ַא טָאה ?טעטש ןייא ןיא ןוא ,טונימ עדעי רַאפעג ןיא ןעוועג
 םיא טָאה'מ רעּבָא ,סקיּב ַא טימ ריא ףיוא טעוועליצעג עקַאט ךיז
 טָאה'מ ןעוו ןוא .סקיּב יד םיא ייּב ןעמונעגוצ ןוא טלעטשענּפָא
 טוט'ס סָאװ ,טסואוורעה גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ךיז
 ןיגינעק יד ןוא גינעק םעד טריפ'מ ואוו ,ןגעו יד ףיוא טציא ךיז
 -ַאּב יז ןטַאטוּפעד יירד טקישעגסיױרַא ןעמ טָאה ,זירַאּפ ןייק קירוצ
 .גנֹונדרֶא רעה ףיוא ןּבעג גנוטכַא ןוא ןענעגעג

 ירד ןֹופ ןּבילקעגסיוא ןטסימוא ןעמ טָאה ןטַאטוּפעד יירד יד
 -נָארישז א ,רעגיּבָאקַאי ַא --- ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ ענעדישרַאפ
 ןטָארטרַאפ טָאה גנוטכיר עשיניּבַאקַאי יד ,טסילַאיַאר .ַא ןוא טסיד
 ךָאי קיסיירד ןייק ךָאנ זיא רעכלעוו ,ױװאנרַאּב טַאטופעד רעגנוי רעד
 -ןּפעד רעד ןטָארטרַאפ טָאה גנוטכיר עקיסעמ יד ;ןעוועג טלַא טשינ
 ,זירַאּפ ןופ רָאיעמ רעד ןרָאוװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ןָאיטעּפ טָאט
 זיקרַאמ רעד ןטָארטרַאפ טָאה גנוטכיר עשיטסיכרַאנָאמ יד ןוא
 ,טַארקַאטסירַא ןַא ,,גרוּברַאמ-רוטַאל

 ןעוועג זיא ןטַאטוּפעד יירד יד ןשיוװצ רעטסנעעזעגנָא רעד
 -רַאפ ןעוועג רע זיא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ;ױװאנרַאב
 -ןָאק טנעקעג םעד ןיא טָאה רע ;רענדער עטסעב יד ןשיווצ טגכער

 -וורנ ַאזַא ןעוועג טשינ רעּבָא זיא רע ,ןָאּבַארימ טימ וליפַא ןרירוו
 ןיא סָאװ ,תולעמ ענייז ןופ ענייא ןוא ,ָאּבַארימ יוו רעקיטילָאּפ רעס
 "דניפמע ןייז ןעוועג זיא ,ןורסח ַא ךיוא ןעוועג טייצ רעּבלעזרעד ןיא
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 .ןליפעג ענייז ןופ ןשרשהַאּב טזָאלעג ליפוצ ךיז טָאה רע .טי יקְכעֶ

 "עד יירד יד ןּבָאה ןַאמרָאד ןוא יענרעּפע ןשיווצ גשוו ןפיוא

 יַאק יד ןעמונעגחעּביא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאישַאנ רעח ןופ ןטַאטוּפ

 רַאפ .עילימַאפ עכעלגינעק יד טריפענ טָאה'מ רעכלעוו ןיא ,עטער

 ןיא ,קיגיװעגיא ץַאלּפ טכַאמעג ןעמ טָאה ןיװַאנרַאב ןוא ןענָאיטעּפ

 ןלָאז טענַאוטנַא ירַאמ ןוא רעטנצכעז רעד סיאול ידּכ ,עטעראק רעד

 םעד .ליפ ױזַא ןלַאפַאּב טשינ ייז לָאז ןוא רערעכיז ןליפ ךיז

 רערעגעלק רעד ןיא טצעזעגניירַא ןעמ טָאה גרוברַאמזרוטַאפ זיקרַאמ

 ןעמַאדפיוה יױוצ ערעדנַא יד ןוא לעזרוט םַאדַאמ יד ואוו ,עטערַאק

 .ןרָאפעג ןענעז

 ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג טענַאוטנַא ירַאמ זיא טייז ןייא ןופ

 טצעזעגניירַא ךיז ןּבָאה עיצולָאװער רעד ןופ רעטערטראפ ייווצ סאו

 יז ןלעוו ייז זא ,טסואוועג טָאה יז לייוו ;עטערַאק רעה ןיא ריא וצ

 ןעוועג יז זיא ,רעדיוו טייז רעהעדנַא רעד ןופ .רַאפעג ןופ ןטיהסיוא

 עיצולאװער יד טָאהעג טנייפ טָאה יז לייוו ,ןדירפוצ טשינ רעייז

 | ,רעטערטרַאפ עריא טסַאהעג ןוא

 רעד ןיא ןירַא ןענעז ןָאיטעּפ ןוא יוװַאנרַאּב יוװ לענש יױװזַא

 -יא לַאואו םעד ןגיוצעגרעטנורַא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,עטערַאק

 טשינרָאג ייז טימ טָאה יז זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד ןוא ,םינּפ ןרעּב

 טימ ?יוו ןוא ןקוקנָא טשינ רעמינּפ עחעייז ליוו יז זַא ,ןָאט וצ סָאװ

 .ןדעה טשינ ייז

 .ןָא טשינ ריא טייטש סע

 תינעק םעד ןשיווצ ,ןָאנּבױא טצעזענקעווַא ךיז טָאה יױװַאנרַאב

 ,ןגעקטנא טצשזעגנקעווַא ךיז טָאה ןָאיטעּפ ןיוא ,ןיגינעק רעד ןוא

 רעד ןוא ,טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ ,רעטסעווש סגינעק םעד ןשיווצ

 טאה רַאפרעד ןוא ,גנע ןעוועג זיא סע .,ַאיזערעט .ןיסעצנירּפניױרק

 .טנעה יד ףױא ןטלַאה טזומעג ץנירּפניורק םעניילק םעד ןעמו

 שרעדנַא ןוא ,עטעגיוצעגנָא ןַא רעייז ןעוועג זיא גנומיטש יד

 עטערַאק ןייא ןיא ןעוו ,לַאפ ַאזַא ןיא ןייז טנעקעג טשינ סע טָאה

 ַא --- רערעדנַא רעד ןגעק עטייא ןפמעק עכלעוו ,ןטלעוװ ייווצ ןציז

 .עיצולָאװער ַא ןוא עיכרַאנָאמ

 טלאוו יז ײװ טקנוּפ ױזַא ןטלַאהעג ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 טָאה יז .טקרעמַאּב טשינ רָאנ עיצולאווער רעד ןופ םיחילש ייווצ יד
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 תיוא טקוקעג טָאה יז ןעוו ,ןַאד וליפַא ןוא ,טרירָאנניא ןצנאגנױא ייז
 יז טםעז יז זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג יז טָאה ,לַאואוװו ןכרוד ייז
 ןריטסיזקע ייז זַא ,קורדגייא םעד ןפַאש טקָאוועג טָאה יז .טשינ
 ןייק רָאג ייז ןעטשז גנוטיימ ריא טיופ זַא ,ריא רַאפ טשינ רָאג
 ,טשינ ןשטנעמ

 ,רעטשרע רעד .ןגיוושעג ןּבָאה ןוא ליטש ןסעזעג עלַא ןענעז
 -?עוו ,גינעק רעד ןעוועג זיא ,טייקליטש יד ןסירעגחעּביא טָאה סאו
 -עַצ ךיז טָאה רע ;ןרעדיױקּפ וצ טַאהעג ביל ןײמעגלַא ןיא טָאה רעכ
 ,טנָאזעג טָאה רע ;קירוצ ןוא ןערַאװ ןייק עזייר רעד ןגעוו טדער
 ןוא ,ךיירסנַארפ ןופ ןפיולטנַא וצ ןעוועג ןסיוא טשינ זיא רע זַא
 טכַאמעג ןוא רעדניק ייווצ ענייז ףיוא ןזיוועגנָא רע טָאה ייּברעד
 ;גנוקרעמַאּב ַאזַא

 ןוא ןיהַא עזייר יד זיא ,רעדניק ייווצ עניימ רַאפ ,ייז רַאֿפ ---
 ,שינעמוקּפָא ןַא ןעוועג קירוצ

 רע ;רעטיױו ךערּפשעג םעד ןגיוצעג ןָאיטעּפ ןיוש טָאה ןַאד
 ירד ןוא גינעק רעד סָאװ ,םעד ןגעוו גנוניימ ןייז טגָאזענסיױהא טָאה
 לָאז טענַאוטנא ירַאמ ידּכ ןוא ,ןפיולטנַא טוואורּפעג ןּבָאה ןיגינעק
 זַא ,לעטשנָא םעד קידנכַאמ ,רע טָאה ,ןפארטעג קרַאטש ןליפ ךיז
 :נָאז א ןבענעג ,ןסיוא טשינ זייּב ןייק זיא רע

 רוא טנעז ץיַאלַאּפ-ירעלויט םנופ ןרָאפעגסױרַא זַא ,סייוו ךיא ---
 -וילק ַא ןיא רָאנ ,רעטציא ןרָאפ רימ ואוו ,עטערַאק רעד ןיא טשינ
 שזַאּפיקע םעד ןּבירטעגנָא זַא ,ךיוא סייוװ ךיא ןוא ,שזַאּפיקע םענ
 ךיא ...טרָאוו ...ןעמָאנ ןטימ ...ןעמָאנ ןטימ ,דעווש א רענייא טָאה
 .,טסייה רע יו ןענַאמרעד טשינ רָאנ ךיז ןעק

 -םוא טשרמולּכ ,רע טָאה ןינינעק רעד ֹוצ ךיז קידנדנעוו ןוא
 : :טגערפענ ,קידלוש

 ?דעווש םענעי ןופ ןעמָאנ רעד זיא ,םַאדַאמ ,יוװ ---
 ,םעד ןופ ןפָארטעג קרַאטש טליפעג ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 ןעגנואיצַאּב עמיטניא עריא ןגעוו ןשינערעהוצנָא טיג ןָאיטעּפ סָאוװ
 טרעפטנעעג םיא טָאה יז ןוא ןעורעפ ףַארג ןשידעווש םעד טימ
 :סעּכ םענעטלאהעגנייא טימ

 טפַאשטנַאקַאּב ריפ ך י א זַא ,עקַאט ריא טקנעד ,רעה ןיימ --- 
 . רעּבײרטנָא ןייא ןייק טשינ ןעק ךיא ?זירַאּפ ןֹופ סרעשטוק יד טימ
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 ןרָאפעג זיא'מ ןוא ,ןגיוצעג ןוא ןגיוצעג ךיז טָאה געוו רעד ןוא

 גנומיטש יד ךיז טָאה זייווכעלסיּכ ןוא ,רעטייוו ןוא רעטי ױוװ ץלא

 ױזַא ןענעז סָאװ ,ןטלעו יוצ יד ןופ ןרישזַאסַאּפ יד ןוא ןטיּבעג

 ןענייוװעגוצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ,רערעהנַא רעה ןופ ענייא טי ױװ

 טשינ .ןהָאװעג םטשײװעגּפָא ןענעז ןצינערג ;ןרעדטַא םוצ רענייא

 ןעגנַאר זַא ןסעגרַאפ ןּביױהעגנָא ןעמ טָאה ,ןיילַא סָאד קידנקרעמַאּב

 ...םוטעמוא ןשטנעמ ןּביילּב ןשטנעמ --- ןדנאטש ןוא

 סיאול ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןוז רעד ,עלעגניי עניילק סָאד

 טפרַאדעג דנַאטש ןוא גנַאר ןייז טיול טָאה סָאװ רעד ,ןטנצכעז םעד

 ,רעטנצעּביז רעד סיאול סלַא ךיירקנַארפ ןֹופ ןָארט םעד ןענעשהי

 יר טימ טריסערעטניארַאּפ רעגייטש ןשירעדניק ןייז ףיוא ךיז טָאה

 ןטערטרַאפ ייז זַא ,טסואוועג טשינ טָאה רע ;ןרישזַאסַאּפ עיינ ייווצ

 ,ןשטנעמ עיינ יױוצ ןעוועג ייז ןענעז םיא רַאפ ;טלעוװ רעדנַא ןַא

 טכַארטַאּב טָאה רע ,טייקירעגיינ סיורג טימ ייז ףיוא טקוקעג טָאה רע

 ןיוש ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,ןגָארטעג ןּבָאה ייז סָאװ ,רעדיילק יד

 וצ הױהַא ּפַאכ ַא ןּבעגעג ךיז רע טָאה ,ייז טימ רעשימייה טליפעג

 ענעשעמ ַא טנַאה רעד טימ קידנּפַאכנָא ןוא ינק יד ףיוא ןיוװַא נרַאב

 לוק ןפיוא רע טָאה ,קַארפ טַאטוּפעד ןרענָאיצולַאװער םנופ ?ּפענק

 :ןּבַאטשכוּב עטצירקעגסיוא יד טנעיילענרעּביא

 ".ןּב ר ַא טש ר עד ַא ,ייר פ בע

 -עג ץנירּפנירק רעטניילק רעד טָאה --- ?סָאד טניימ סָאװ ---

 ,טנערפ

 "עג ןטַאטוּפעד ערענָאיצולַאװער ייווצ יד ןיוש ןּבָאה ןַאד ןוא

 ןופ ןּפיצנירּפ-טנורג יד לגניי םעד ןרעלקרעד וצ טייהננעלעג א טאה

 ךערּפשענ ַא טלקײװטנַא ךיז טָאה םעד ןופ ןוא ,עיצולָאוװער רעד

 פער ןוא ססעיכרַאנָאמ ןגעוו טדערעג טָאה'מ ןוא קיטילַאּפ ןגעוו

 .ןעגנונדרא ייווצ יד ןשיוװצ דיישרעטנוא םעד ןנעוו ןוא ןקילּב

 ןעועג זיא עטערַאק רעד ןיא ערעדנַא עלא יוװ רעקידוועדער

 רעגניירַא טייצ וצ טייצ ןופ זיולּב טָאה ,רעדיוו ,יוװַאנרַאּב .ןָאיטעּמ

 ןענעז ענייז ןעגנוקרעמַאּב עצרוק יד רעּבָא ,גנוקרעמאּב א ןפראוו

 ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד ןוא ,גולק ןוא ךעלפערט רעייז ןעוועג

 "עג ןלעפעג קרַאטש ריא זיא רע ןוא ,םיא וצ ןקוקוצ ןביוהעגנַא

 ...ןרָאוו
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 - ןייז ,גנוטלַאה ןייז ןרָאװעג ןלעפעג סרַאטש ךיוא ריא זיא סע
 -נײרַא ךיוא ןיוש ךיז יז טָאה ,ןרינַאס עלעדייא ענייז ,גנומענַאב
 -עג לָאמ עלא ךיז יז טָאה קידנדער ןוא ,ךערּפשעג םניא טשימעג
 טָאה יז .יוװאנרַאב רענָאיצולָאוװער ןגנוי םעד וצ ,םיא וצ טעדנעוו
 לָאז סָאװ ,ךעהּפשעג א ןיא םיא טימ ןעּפעשטרַאפ טלָאוװעג ץלַא ךיז
 ןוא ּפָאק םעד טיירדרַאפ טָאה יווַאנראב רעּבָא ,רעננעל ןעיצ ךיז
 טלעטשעגנָא טָאה יז ןעוו ,לָאמ עֶלַא רעטסנעפ ןכדוד טקוקעגסױרַא
 | | יי ,םיא ףיוא ןקילּב יד

 ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה --- ,םיא טנָאז ןוא טוג ױזַא טייז ---
 רע ףרַאד ,םיא ֹוצ דער ךיא ןעוו זַא --- ,ןענָאיטעּפ וצ טעדטעוועג
 רע .רעטסנעפ ןכרוד ןקוקסיורַא ןוא ּפָאק םעד ןעיירדרַאפ טשינ
 | ,,,רימ ףיוא ןקוק ףרַאד

 רע ןעוו ,ןזיוואּב ?כיימש א ךיז טָאה םינּפ סיוװוַאנרַאּב ףיוא |
 -עק רעד טקוקעג ןיוש רע טָאה םעדכָאנ ןוא ,טרעהרעד סָאד טָאה
 ,םעד ןנעוו טדערעג םיא וצ טָאה יז ןוא ,ןגיוא יד ןיא ךיילג ןיגינ
 טדערעג ךיוא םיא טימ טָאה יז ,רעדניק עריא טיצרעד יז ױזַא יו
 ,ןעקנעד וצ שלַאפ זיא'ס זַא ,טגָאועג םיא טָאה יז ,קיטילָאּפ ןגעוו
 שטנעמ רעטכעפש ַא ןייז אקוד רע זומ גינעק ַא זיא רענייא ןעוו זַא
 ,'טָאּפסעד , רָאנ יו ןפור טשינ שרעדנַא רָאג םיא רָאט'מ זַא ןוא
 -עג ןיװַאנרַאב וצ יז טָאה סָאד קידנגָאז ןוא ,''ןַאריט , רעדָא
 ןיוװַאנרַאּב טָאה רעריא ?כיימש רעד טָא ןוא ,ךעלביל רעייז טקכיימש

 רעכלעוו ,רענַאיצולַאװער רעגנוי רעד ;געוו םנופ טריפעגרעטנורַא
 זַא ,רענייטש ַאזַא ףיוא ערעיראק עשיטילָאּפ ןייז ןּביוהעגנָא טָאה
 רעד ןיא ךיוה רעייז ןגייטש טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז עלַא
 ...טבילרַאפ טושּפ ןיגינעק רעד ןיא ךיז טָאה ,עיצולאווער

 ןטימ שינעגענַאּב יד זיא ןרעטנַאיצולאװער עגנוי ייווצ יד רַאפ
 ןָאיטעּפ טשינ .גנודיסַאּפ עקיטכיוו ַא ןעוועג עילימַאפ ןייז ןוא גינעק
 -עג ןּבעל רעייז ןיא זיא סע ןעוו רעירפ ןענעז יוװַאנרַאּב טשינ ןוא
 ,ךַאז אזא ןופ ךָאנ טסעומש רעוו ןוא ,גינעק ַא וצ טנָאנ ןענַאטש
 טשינ רָאג לָאמנייק ייז ןּבָאה םעד ןגעוו --- גינעק ַא וצ ןדער יו
 טשינ ןא ,ענַאל אזא ןיא טציא ראט ייז ןענעז ָאד ןוא .טכַארטעג
 -יד רעשינָאברוּב רעד ןופ רעשרעה ןטניורקעג ַא טימ ייז ןדעה רָאנ
 !ןטנַאטסערַא ערעייז ןענעז ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד רָאנ ,עיטסַאג
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 ןש16 םעד סיאוק טסַאהעג ייז ןּבָאה ,ןרענַאיצולַאװער סא

 גנולעטשראפ רעייז ןיא .ןיורק ַא ןגָארט סָאװ ,ערעדנַא עלַא יד ןוא
 ,טָאּפסעד רעדליוו ַא רָאנ ,שטנעמ ןייק ןעווענ טשינרָאג גינעק ַא זיא

 רעד ,רעט160 רעד סיאול זַא ,רָאג ייז ןעעז ָאד ןוא .ןַאריט רעזייּב ַא

 -וװּפ סָאװ ,ןױשרַאּפ רעקיטומטונ ַא זיא ,ךיירקנַארפ ןופ גינעק

 רע ןוא ,טיטעּפַא סיורג טימ ןקַאּב עדייּב ףיוא טסע ןוא ךס א טרעד

 ןוא ,''עניימ רעטכַאט , יז טפור ןוא ןיסעצנירּפנױרק רעד וצ טדער

 דניק, םיא טפור ןוא ץנירּפניורק םעניילק םעד םורַא טמענ רע

 ןיגננעק רעד ןוא ,/ ַאּפַאּפ, םיא ןפור רעדניק יד ןוא ,''סניימ

 ,"רעדורּב,, גינעק םעח טפור טעבַאזילש ןיסעצנירּפ יד ןוא ,ַאמַאמ ,

 יעסַאװ טקנירט'מ ,ןוא ,''רעטסעווש , יז טפור טענַאוטנַא ירַאמ ןוא
 טסע'מ ןוא ,קיטשרוד טרעוו'מ ןעוו ,זָאלנ ַא ןופ ןוא לשעלפ ַא ןופ

 טושּפ ,ךעלשטנעמ ױזַא זיא ץלַא --- קירעגנוה זיא'מ ןעוו ,טיוהּב

 !ךעלשטנעמ
 ןפיוא ץנירּפניױרק רעניילק רעד טגָאז ןענירעד ןטימ ןיא ןוא

 ,יװַאנרַאּב רענָאיצולָאװער םעד טעּב רע ןוא ,..פ ?יוו רע זַא ,לוק

 טבַאלעצ ןיילַא גינעק רעד ןוא ,ךעלעזיוה יד ןעיליּפשּפָא םיא לָאז רע
 -ענָאיצולָאװער רעד סָאװ ,קרַאטש םיא טלעפעג סע ;לוק ןפיוא ךיז

 ,ךעלעזיוה ירד ץנירּפניורק םעניילק םעד ּפָא טעיליּפשו טַאטוּפעד רעד

 ,..םעד ןיא סױרַא ךיוא םיא טפלעה רע ןוא

 ...ןשטנעמ עטושּפ ,ןשטנעמ

 -אווער עגנוי ייווצ יד ףיוא ןּבָאה ןטייקיניילק עֶלַא יד טָא ןוא

 ,ןעמונעג ייז טָאה עכעלשטטנעמ-ךַאפנייא סָאד .טקריוועג ןרענָאיצול

 -ַאק ןייא ןיא טציא ןענעז סָאװ ,ןטקעוו עטייוו ייווצ יד ןשיוװצ ןוא

 עכעלשטנעמ ַא ןרָאװענ ןפַאשענ ךיז ןופ יו זיא ,ןרָאפעג עטער

 .שימייה טליפעג ךיז ןּבָאה ייז ןוא גנואיצַאּב

 רעד םורַא .עטערַאק דעד | י א ,קינייוועניא ןעוועג זיא יױזַא

 טזָאלעג ךיז טלעוו רעיינ רעד ןופ עמיטש יד טָאה רעּבָא עטערַאק

 ןוא דרעפ ףיוא ,ןשטנעמ רעטנזיוט יד .,שרעדנַא ןצנַאגניא ןרעה

 ןוא טמערַאילעג ןּבָאה ,טיילגַאּב עטערַאק יד ןּבָאה עכלעוו ,םופוצ

 טקעטשענּפָא ךיז טָאה'מ ןעוו ןוא ,טלדיזעג ןוא ןטלָאשעג ,ןעירשעג

 םוצ טנַאנ ןעמוקוצ טוואורּפעג טָאה חלנ ַא ןוא ?טעטש ןייא ןיא

 רעד טָאה ,טרָאװ טוט ַא ןנָאז ןוא םיא רַאפ ןקוּב ךיז ןזא גינעק
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 ןעוו ןוא ,רעקיטש ףיוא ןסירעצ טשינ רעיש םיא םלוע רעטציירעצ
 ןיוואגרַאב טּפַאכעגנָא יז טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה םענַאוטנַא ירַאמ

 :טנַאה רעד ויּב

 !םיא טעװעטַאר ,ךייא טעּב ךיא ---

 -עקָארשעצ םעד ןעוועטַאר ןטעבעג יז טָאה גינעק םעד טשינ

 | | ,רענַאיצולָאװער םעד רָאנ ,חלג םענ

 םלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענָאיצולאוװער רעה ןוא

 -מַאזרַאפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ףיוא רענדעה עטסעּב יד ןופ רענייא

 -ןץביוהנֶא ןוא עטערַאק רעד ןופ סױרַא קורא ןּבעגעג ךיז טָאה ,גנוק

 רעטהעוו עכעלטע עטשרע יד טימ רע טָאה ל?וק ןפיוא ךיילנ קיד

 .םלוע ןטציירעצ םעד טליטשעטנייא דלַאּב

 ,ןּביוהעגנָא עדער ןייװ רע טָאה --- ,ןשטנעמ עשיזיוצנַארּפ
 ןופ קלאפ ַא טנעז ריא --- ,ךיוה רעד ןיא טנַאה ןייא קידטטלַאה

 | "'!רעדרעמ ןופ קלאפ ןייק טשינ טרעוו ,ןדלעה

 ןטציירעצ םעד ףיוא רָאנ טשינ טקריוועג טָאה ּביױהנַא רעד טָא
 םענעקארשעצ םעד ןסיירעצ וצ טיירג ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,םלוע
 וראמ ףיוא ,ןט-16 םעד סיאול ףיוא ךיוא רָאנ ,ךעלקיטש ףיוא חלג
 ףיוא ךיוא ןוא טעּכַאזילע ןיסעצנירּפ רעמורפ רעד ףיוא ,טענַאוטנַא
 עטשרע סָאד ןּבָאה ייז ;עילימַאפ רעכעלגינעק רעד ןופ ערעדטַא יד
 טפַארק יד ,רעריפ ַא ןופ רעּביוצ םעד ןעזרעד ןּבעל רעייז ןיא לָאמ
 .סגינעק םעד ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא ,רענדער ןרעטָאיצולָאוװער .ַא ןופ
 ןלַאפסױרַא זװַאנרַאּב טעװ טָא-טָא זַא ,טכודעגסיוא רעטסעווש
 יז טָאה ,ןדעה םייּב קרַאטש ךיז טכָאק רע לייוו ,עטערַאק רעד ןופ
 -ענ טָאה רע זיּב קַארפ ןייז ןופ ןקע ייווצ יד ייּב ןטקַאהעגוצ םיא
 .טקידנע

 עטערַאק רעד םורַא ןשטנעמ עטגערעגפיוא יד ןעוו ,ןַאד ךיוא
 ןיוש .ןענעז ןוא רעטכעווּבייל ייֵרְד סגינעק םעד ןדנוּבעג ןּבָאה
 "עטארעג ייז יוואנרַאב טָאה ,פעק יד ייז ןקַאהוצּפָא טיירנ ןעוועג

 ןעירשענסיוא רע טָאה ,ךיוה רעד ןיא טנַאה יד קידנּביוהפיוא ,טעוו
 ;לוק ןפיוא

 .ןיימ ןָא ךַאז ןייק ןָאט ןגעוורעד טשינ ָאד ךיז לָאז רענייק ---
 !ןנלָאפ ךימ ןפרַאד עלַא !?עמַאּב

 טשינ ןגיוא יד טייצ עצנַאנ יד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא |
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 ןיא טָאה רעכלעוו ,רענָאיצולַאװער ןגנוי םעד ןופ ןעמונענפארא

 ןיוש יז טָאה ןַאד ןוא ,טקַאט ןוא טומ ךס א ןזױװעגסױרַא ץלַא

 "עג זיא יז ןוא ,טייז ריא ףיוא ןעניוועג םיא זומ יז זַא ,ןסָאלשַאּב

 ןיוש טָאה יז לייוו ,ןבעגנייא ריא ךיז טעוװ סָאה זַא ,רעכיז ןעוו

 יי הא ףיוא טקוק רע ןגיוא עטּבילרַאפ רַאפ סָאוװ טימ ןעזעג

 -עג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה עטערַאק יד ןעוו ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ןרישזַאסַאּפ יד ןּבַאה ,זירַאּפ ןייק ןריפ סָאװ ,ןגעוו יד ףיוא טפעלש

 ןרָאװעג ןפַאשעג רשדיוו זיא ןַאד ןוא ,ןעלמערהנייא ןּביוהעגנָא

 יַאּפ יד סָאװ ,טקַאפ םעד טימ טמיטששג טשינ טָאה סָאװ ,ענַאֿפ ַא

 גינעק רעד ןעוו ;ןט?עװ עטייוו יו ןופ ןשטנעמ ןענעז ןרישזַאס

 -ַאנרַאב ףיוא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא רע טָאה ,טלמערדעגנייא טָאה

 םעד טרַאּפשעגנָא רע טָאה ,ןפַאלשעננייא זיא יױװַאנרַאּב ןעוו ,ןיוװ

 טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ רעד ייּב ןעוו .ןוא ,ןיגינעק רעד ףיוא ּפָאק

 טָאה ,ףָאלש ןופ ןוא טייקדימ ןופ ןגיוא יד טכַאמענוצ ךיז ןּבָאה

 עטייוו ייווצ יד .לסקַא ןפיוא ןענָאיטעּפ ייב ּפָאק םעד ןפרָאװרַאפ יִז

 סָאד זיא ןעמוקעגסיורַא ןוא ,החּפשמ ןייא יוװ ןרָאװעג ןענעז ןטלעוו

 יי ...ךיז ןופ יוצ

 -ַאּפ ןופ טייוו טשינ ןעוועג ןיוש זיא'מ ןעוו ,ינוי ןט-28 םעד

 דַאנָאיצַאנ רעד ןופ טנעמיגער א ןגעקטנַא ןעמוקענסױרַא זיא ,זיד

 יד .הלהּב עצנַאנ ַא ןּביױהעגנָא ךיז טָאה ןַאד ןוא ,עידרַאוװג רעֿפ

 זַא ,טרערַאפעג ןּבָאה עידראווג רעקַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןרידַאנערג

 -ערַאק סגינעק םעד טיײלנַאּב טציא זיִּב טָאה סָאוװ ,עירעפָאװַאק יד

 סָאד טָאה עירעלַאװַאק יד ןעוו ןוא ,ייז רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ לָאז ,עש

 -ייא ןּבָאה רענפעז יד ןוא יירעגירק ַא ןרָאװעג זיא ,טלָאוװעג טשינ

 "נעפ יד םורַא ;רעטרעװ עטסנרע יד טימ טלדיזעג ערעדנַא יד ענ

 ןררעווש ןופ יײרעּפַאלק ַא טרעהעג ןעמ טָאה עטערַאק רעד ןופ רעטפ

 -עסױרַא טָאה ,ץנירּפעיורק רעניילק רעד ןשוו ןוא ,ןססיּב ןוא

 ,רָאפ טמוק'ס סָאוו ,ןעז וצ רעטסנעפ ןכרוד ּפָאק םעד טקעטש

 יי ר :תולוק טרעהרעד לָאמַא טימ ךיז ןּבָאה

 זַא ,ןסייוו רימ ;ןריא שרוי םעד ןזיױװ טשינ זנוא יז לָאז --

 | !רזממ א זיא רע

 ...!רעטאפ רעד טשינ זיא גינעק רעד .,..!רזממ א זיא רע ,ָאי ---

 ןופ עזייר יר טרעיודעג טָאה טכענ יירד ןוא געט יירח -
418 



 טשינ ןרעיודעג טפרַאדעג טָאה'ס שטָאכ ,זירַאּפ ןייק קירוצ ןערַאװ

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא קירוצ ןעמוקעגנָא- .גָאט ןייא יו רעמ
 זיא געט על יר ןיא ןוא ,ינוי ןט-28 םעד ןעמ זיא טָאטשטּפױה
 .יֹורג קראטש ןרָאװעג טענַאוטנַא ירַאמ

 טעד טָאהמ ןעוו ,ןייגרַאפ םייּב ןטלַאהעג ןיוש טָאה גָאט רעד

 - .ענעננַאפעג וירַאּפ ןייק קירוצ טריפעגניירַא ןיגינעק יד ןוא גינעק

 דיואוונייא עֶלַא ידּכ ,ןסַאג עסיוהנ עלַא רעּביא טריפעג ייז טָאה'מ

 .רעדנואוו עזייּב סָאד ןקוקנָא ןלָאז טָאטש רעצונַאג רעד ןוופ רעג

 ּפָאק ןענַאטשעג ןענעז ןשטנעמ ;טקַאּפעג ןעוועג ןענעז ןסַאג עלַא

 טקַאּפעג ןעוועג ןענעז רעמיוּב יד ןוא רעכעד יד ךיוא ;ּפָאק ףיוא

 םעד .סיאול טריפ'מ יו ןעז טלָאװעג ןּבָאה עלַא ,ןשטנעמ טימ

 טשינ ןלָאז סע ידּכ ןוא ,ענעגנַאפעק טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-16

 רעייז ןעננערּב ךָאנ ןענעק סָאװ ,ןסיוטשנעמאזוצ ןייק ןכערּבסיוא

 ןּבעגעגסױרַא גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ יד טָאה ,ןטַאטפוזער עטסנרע
 ךיוא ןוא ןרידָאלּפַא טשינ גינעק םעד לָאז רענייק זַא ,לעפַאב ַא

 | .ןקידיילַאב טשינ

 עטערַאק יד ןעוו ,ךעקרעטסניפ ןעוועג ןיוש זיא ןסיורד ןיא
 -נַאגכרוד עלַא ןענעז ןטרָאד .ץַאלַאּפ-ירעלויט םוצ ןרָאפעגוצ זיא

 ןיוש ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעוועג ןטרָאג ןיא ןעג

 לעפַאב םעד טיהעגּפָא ןּבָאה עלַא ןוא ,רעירפ ןופ ךָאנ טראוועט

 | ,גינעק םעד ןקידיילַאּב וצ טשינ ןוא ןרידָאלּפָא וצ טשינ

 דעד ןעוועג זיא עטערַאק רעד ןופ ןכירקוצפיֹורַא רעטשרע רעד
 םענעגיוּבעג א טימ ,רענענאלשעגרעדינ ַא סױהַא זיא רעש .גינעק

 ןעמונענרעטנורַא םיא רַאפ טָאה םלוע םנופ רענייא ןעוו ןוא ,ּפָאק

 :ןעירשעצ ךיז עֶלַא ןֹּבָאה ,לטיה סָאד

 !לטיה סָאד ןָא וט ,וה ,יעה ---

 -רַאפ עלַאנָאיצַאנ יד טָאה ץַאלַאּפירעלויט םנופ טייוו טשינ
 ןעוועג ןיוש זיא'ס ןוא ,גנוציז ַא ןופ ןטימ .ןיא ןטלַאהענ גנולמאז

 עצנַאג סָאד .גנוציז יד ןסייררעביא טשינ לָאז ןעמ זַא ,טבַאמענּפא

 לאז'מ וַא ,קיטכיוװ נונעג ןעוועג טשינ ןַאד ןיוש זיא םוטגינעק

 ןטַאטּפעד שטסרעמ יד ןֹוא ,גנוציז א ןסייררעביא םעד ּבילוצ

 .ןעז וצ םוא קירעגיינ קרַאטש ױזַא ןעוועג טשינ ןיוש ןענעז

 יד ןעוועג זיא עטערַאק רעה ןופ ןעמוקוצסיזדַא עטייווצ יד
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 רוא ןכיירטשרעטנוא טוואורּפעג יז טָאה קידנעטש יװ .ןיגינעק
 יד וצ ןייג טזָאלעג ךיז יז טָאה ּפָאק םענעּביױהעג ַא טימ ;ץלָאטש

 ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רעכלעוו ,יַשֶאנ טשריפ רעד ןעוו ןוא ,ּפערט
 ,םערָא ןייז ןטָאּבעגנָא ריא טָאה ,עיכרַאנָאמ רעד ןופ רענגעק ַא
 .ּפערט יד ףיוא ףױרַא ןיילא זיא ןוא ּפָאק םעד טיירדרַאפ יז טָאה

 -ער רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טַארקָאטסירַא ןַא טיס
 ,טמעהאעג ןייג וצ ןענַאטשעגנָא טשינ ריא זיא ,עיצולאוו

 -רעד טרָאה טָאה ןוא ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעגניירַא זיא יז ןעוו
 טָאה יז .סעּכ רעד ןדנֹוצעגנָא ריא ןיא ךיז טָאה ,ןטעיַאּפַאל ןעז
 ןוא ןרָאלפוש עטַאוװירּפ עריא ןֹופ ןעקסילש יד ןעמונעגסיורַא
 יז טָאה טימרעד ןוא ,ןטעיַאפַאל וצ רעדיילש ַא ןּבעגעג ייז טָאה
 םימ ,''ץלָאטש ןכעלגינעק,, ריא ןכיירטשרעטנוא טלָאװעג ךיוא
 .ןעמונעגרעּביא קרַאטש יֹױזַא ךיז טָאה יז ןכלעוו

 -רַאפ רעסיורג א ןיא טליפעג םעד רעּביא ךיז טָאה טעיַאפַאק
 ,טייהנגעל

 ריא טעיַאפַאפ טָאה --- ,םַאדַאמ ,ןיילַא ךָאד טסיוו ריא ---
 .ןרירוצ טשינ ןעלסולש ערעייא וצ ךיז לע ךיא זַא --- ,טגָאזעג

 טרעפטנעשגּפָא םיא יז טָאה --- ,טוג ךָאד טסייוו ריא ןוא ---
 -ערַא יו רעמ טשינ טציא רימ ןענעז ךייא ייּב זַא --- ,לַאנ טימ
 -עד ןפרַאד ןעלסילש יד ןוא ,רעטכעוו רעזנוא טנעז ךיא .ןטנַאטפ
 ,..ךייא ייב ןייז רעּביר

 ווידב יַא ןביירש טצעזענקעװַא ךיז יז טָאה םעדכָאנ דלַאּב ןֹוא
 | ..ןטבילעג ריא וצ

 םוצ ןּבירשעג יז טָאה --- ,ןגרָאז טשינ ךיז טספחַאח וד,
 ."ןּבעפ ןּבילּבעג ןענעז רימ --- ,ןעזרעפ ףַארג

 ,ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעגניירַא זיא רעט-16 רעד סיאול ןעוו ןוא
 ץוא ,לוטש ןכייוו ַא ףיוא קעװַא ץעז ַא ןּבעגעג ךיילג ךיז רע טָאה
 ַא רעייז טנָאזעגסױרַא רע טָאה ,ןטייז עלַא ןיא ְךיִז קידנקוקמורַא
 :קנַאדעג ןגולק-שיפָאזָאליפ

 !סייה ךעלקערש זיא'ס --- |

 ןטָאהּבעג ַא ןעגנַאלרעד ןסייהעג ךיז רע טָאה םעדכאנ ןוא
 ..,לדניה
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 רעמ ןוא טגנַאלרַאפ טשינ טנעמַאמ םענעי ןיא רע טָאה רעמ

 ךיז --- ןעוועג םיא ייּב זיא רקיע רעד .טפרַאדעג טשינ רע טָאה

 ...ןפַאלש ןייג ןוא ןסענָא טוג

 ןבפופ לטיּפַאק

 עלא ןנור רעטּבילעג ריא ןוא טענַאוװנַא יראו
 וקיטשרעד וצ עּצַארײא ןופ רעוונרעה עונניורקעג

 עיצולַאװעד יד
 ןעמ טָאה ,טייצ רענעי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלַא ןופ

 ךיז רַאפ טשינ ךָאנ טָאה עיצולָאװער יד זַא ,רָאלק ןעז טנעקעג

 ןטימ יז טייג לָאמ עלַא טשינ זַא ,געוו ןטנכייצעגנא ךיילג ןייק

 יז טיג לָאמ עלַא ןַא ;גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא ןוא ָאּפמעט ןּבלעז

 ןיא סיוא ךיז טסקירד סָאװ ,טומ ךס ַא סױהַא זייוו א גנולצולּפ רָאה

 ןוא טומ םעד יז טרילרַאפ םעדכָאנ דלַאּב ןוא ,ךורּבסיוא - ןסַאמ ַא

 .ןייא ןיילַא ךיז טמיוצ

 ןכַאמ וצ טיירג זיא עיצולַאוװער יד זַא ,ןעז טנעקעג טָאה'מ

 ןעמ טָאה רעּבָא טייצ רעבלעז רעד ןיא ,עיכרַאנָאמ רעד טימ תורשּפ

 ףיוא ןייגוצנייא טיירנ טשינ זיא עיכרַאנָאמ וד זַא ,ןעז טנעקעג ךיוא

 ןייק ןפוא םושּב ריא טימ ליוו יז זַא ,עיצולאוװער רעד טימ תורשּפ

 ןגעס ןעגנורעוושרַאפ ץלַא טעװענַאלּפ יז זַא ,ןכַאמ טשינ םולש
 ןעקנירטרעד וצ טיירג זיא יז זא ,עיצולָאוװער רעח ןגעק ןוא קלאפ
 רעד ןעוועג זיא ףיורעד זייווַאּב רעטסעּכ רעד ןוא ,טולּב ןיא ץלַא

 ןפיולטנַא טוװאוהּפעג ןּבָאה ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד סָאװ ,טקַאפ

 .ץינערג רעד ֹוצ
 -עגרעטנוא ץלַא יו רעמ טָאה ןערַאװ ןייק ןפיולטנַא סָאד

 -נאג יד ץלא טמעטָא ףיוה ןכעלגינעק ןיא זַא ,טקַאפ םעד ןכארטש
 םיאול שטָאכ ןוא ,עיצולאוװער רעד ןגעק טָאררַאֿפ טיס טיוצ עצ
 -ענ םיא טָאה'מ יוו םעדכָאנ גָאט ןטייווצ ןפיוא טָאה רעט-16 רעד
 -ַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד טחעכיזרַאפ ןערַאװ ןופ קירוצ טכַארּכ

| 421 



 ןסיוא טשינ ןפיולטנַא ןייז טימ ןיא רע זַא ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנַאוצ

 ןייז ןקירדפיוא טלָאװעג טימרעד טָאה רע זַא ,סטכעלש ןייק ןעוועג

 ןייק טשינ ףיֹוה ןיא ךיז ייּב זיא רע סָאװ ,םעד ןגעק טסעטָארּפ

 ירד ןקערשנָא טלאוועג ץינערג רשד ייּב טָאה רע זַא ,שטנעמ רעיירפ

 -רַא טימ ךיירקנַאהּפ ףיוא ךיז ןרַאּפש סאו ,םיאנוש עשידנעלסיוא
 רעקינייוװ ךָאנ ןוא ,טּביולנעג טשינ טרָאװ א רענייק םיא טָאה ,ןעיימ

 -נַא ירַאמ ןופ ךעלעדייר עסיז-רעקוצ יד ןיא טּביױלנעג ןעמ טָאה
 | ,טעטאוט

 ןענעז גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד ןעוו

 ןגעוו טענַאוטנַא ירַאמ ןנַארפ ןלעטש ץַאלַאּפירעלויט ןיא ןעמוקענ

 ;םינּפ קידלושמוא ןַא טכַאמענ יז טָאה ,ןערָאװ ןייק ןפיולטנא םעד

 ןלוטש עכייוו ףיוא ןצעזקעװַא ךיז ןסייהעג ןטַאטוּפעד יד טָאה יז

 ןוא לקנעּב טרַאה ַא ףיוא טצעזענקעווַא ךיז יז טָאה ןייֵלַא ןוא

 וצ טמעשעג טשינ ךיז יז טָאה ןניוא יד ןיא ךיילג ןעמעלַא קידנקוק

 ןופ ןפילטנַא טלָאװענ טלָאוװ גינעק רעד ןעוו וליפַא זַא ,ןגָאז

 | - .טוָאלעג טשינ םיא יז טלָאװ ,ךיירקנַארפ
 .ןגיק א זיא סָאד זַא ,טסואווענ -ןּבָאה עלַא ןוא

 לָאז גינעק רעד זַא ,ןזָאלרעד טנעקעג טשינ טָאה קלאפ סָאד |

 ,טלעפענסיוא קרַאטש ױזַא טָאה רע טָאװ ,רַאפרעד טשינ ,ןפיולטנא

 ,ןייגַאּב טנעקעג טשינ ךיז ןעמ טָאה םיא ןָא סָאװ ,ראפרעד טשינ

 ךי טעװ רע בוא זַא ,טסואוועג טָאה'מ סָאװ ,רַאפרעד רָאנ

 ףליה רעד טימ ,םעדכָאנ דלַאּב רע טעוװו ץינערג יד ןּפַאכרעבירַא

 ףליה רעד טימ ךיֹוא ןוא ןעײמרַא עשטייד ןוא עשיכיירטסע ןופ

 "םיוא ןייק ןפָאלטנַא רעירפ ןענעז עכלעוו ,ןטַארקָאטסירַא יד ןֹופ

 עיצולאוװער יד ןעקנידטרעד ןוא זירַאּפ ןייק ןרישרַאמניײרַא ,דנַאל

 .טולּב ןיא

 יד ןעמ טָאה קינייװעניא ךיוא ןוא ץַאלַאּפירעלויט םורַא

 םיאוק .רעירפ יוװ רעננערטש ןוא רעקרַאטש ךָאנ טכַאמעג ךַאװ

 -עג טשינ ףיוה ןיא ךיז ןֹּבָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא רעט10 רעד

 ןענעז יז ;ןשטנעמ עיירפ .יוװ ןיהַא ןענַאד ןופ ןָאט ריר א םנעק

 ייֵז ןֹופ טָאה ןעמ ןוא ,ןטנַאטסערַא ןעוועג ץַאלַאּפ-ירעלוײט םניא

 לָאמטייק ןּבָאה ייז ;ןעמונעגּפָארַא טשינ ןניוא יד טייצ עצנַאג: יד

 -ַאֹב ַא ןופ ניוא סָאד ?ייו ,ןילַא ךיז טימ ןּביילּב טנעסעג טשינ
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 ןיא יז ףיוא ןּבעגעג גנוטכַא קידנעטש .טָאה רעטכעוו ןטנפַאוו

 -רַאפ ןיז טרָאטעג טשינ ריט ַא טָאה ןרעמיצ עטַאװירּפ ערעויז

 טָאה גינעק רעד ןעוו ןוא ,טכַאנייב טשינ ןוא גָאטייּב טשינ ,טבַאמ

 ַא טָאה ,טעניּבַאק ןייז ןופ ריט יד ןכַאמרַאפ טוואורּפעג לָאמנייא
 .טנפעעג קירוצ יז עידרַאוע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רידאנערנ

 לֶאֹז רידַאנערג רעד זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה נינעק רעד

 ןוא ,ןשטנעמ עטנַאנ ענייז ןופי םענייא טימ טדעה רע סָאװ ,ןרעה

 יז טָאה טַאדלָאס רעד רעּבָא ,טכַאמרַאפ קירוצ ריט יד טָאה רע

 רעד טָאה אה ןוא ,לָאמ עכעלטע ױזַא .טנפעעג קירוצ רעדיוװ

 :גינעק םעד טגנָאזעג טאדלאס

 קידנכַאמרַאּפ תֹוחֹוּכ טסיזמוא טרילראפ ריא ,רעה ןיימ ---

 -יּבַאק רעייא ןופ ריט יד זַא ,לעפַאּב ַא ּבָאה ךיא ;לָאמ עלַא ריט יד

 וצ יז טעּברַא רעייא ,ןפָא ןּביילב טעוװ יז ןוא ,ןפָא ןייז זומ טענ

 ...ןפרָאװענסױרַא זיא ןכַאמרַאפ

 .ןפָא ןּביילּב טזומענ טָאה ריט יד ןוא

 -ירעֿפויט םנופ ןייגסױרַא טוואורּפעג לאמנויא טָאה גינעק רעד

 -לָאס א טָאה ,רעיוט םוצ ןעמוקענוצ זיא רע ןעוו ,רעּבָא ,ץַאלַאּפ

 יי ,סקיּב ַא טימ געוו םעד טלעטשרַאֿפ םיא טַאד

 . .גינעק רעד ךָאד ןיּב ךיא ?טשינרָאנ ךימ טסנעקרעד וד ---

 --- .טרעפטנעעג טַאדלָאפ רעד טָאה --- ,סָאד םייוװ ךיא ---|
 זיא ,ןענַאד ןופ ןזָאלוצסױהַא טשינ ךייא לעפַאּב ַא ּבָאה ךיא רעּבָא

 , ' ,..קירוצ טייג ןוא טוג ױזַא טייז רעסעּב

 ןייג טוומעג טָאה רע .ןגלָאפ טזומעג טָאה גינעס רעד ןוא

 רע טָאה ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןעמוקעגניירַא זיא רע ןעוו ןוא ,קירוצ

 .טנייוועגסיוא םֹוג ךיז טָאה ןוא ?קניוו ַא ןיא טצעזעטקעוװַא .ךיז

 ,ךיירקנַארּפ ןופ גינעק רעד ,ןפלָאהַאּבמוא רעייז ןעוועג זיא רע

 -ענסיוא דָאהג זיא'ס לרוג סנעמעוו ףיוא ,עלעשטנעמ ןיילק א --

 טָאה רע ;עכָאּפע רעסיורג ַא ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא ןייז וצ ןלאפ

 טנעקעג רע טָאה ךַאנ סָאװ ןוא ,רענעהיױלרַאפ ַא יו טקיפעג ךיז

 ?ןענייוו טשינ ּביוא טנעמָאמ ַאזַא ןיא ןָאט

 יָאקטּפיױה רעֶד טָאה ףיוה םורַא ךַאװ יד טכַאמענ גנערטש =

 טָאה רע לייוו ,טעיוַאּפַא? עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רידנַאמ

 ןוא גינעק רעד סָאװ ,םעד ןיא קידלוש קינייו טשינ טליפעג ;ךיז

193 

: 
1 



 עבאנפיוא ןייז ןעוועג זיא סע .ןפָאלטנַא רעירפ ןעטעז ןיגינעק יד

 רע יא רַאפרעד ןוא ןעשעג טשינ סעכלעזַא לָאז רעמ זַא ,ןעז ֹוצ

 וד ייּב ןליפַא .גנערטש רעייז ןוא קיטכיזרָאפ רעייז ןעוועג טציא

 ,רעטכעוו עטנפָאװַאב טלעטשעגקעוַא רע טָאה ףיוה םנופ סנעמיוק
 ירַאמ ןוא רעט-16 רעד םיאול זַא ,טַאהעג ארומ ץלַא טָאה רע לייוו

 .ןעמיוק .ַא ךרוד ןפיולטנַא טשינ ךָאנ ןלָאז טענַאוטנַא
 רעייז ןעוועג ןיא יז ;ןזָאלּבעג ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 -ןערטש ַא רעטנוא טייצ עצנַאנ יד יז טלַאה'מ סָאװ ,ןדירפוצ טשינ

 טָאה ,ןטבילעג ריא ,ןעזרעפ ףַארגנ םוצ ווירּב ַא ןיא ןוא ,ךאוו רעג

 | .ףיורעד טגָאלקעג ךיז יז
 -עג וירב םניא יז טָאה --- ,םונהיג רעתמא ןַא זיא ָאד ,

 ךיא זומ ,טלעוו רעד ןיא תונוּכ עטסעּב יד קידנּבָאה --- .ןּבירש

 ,"'ןגייווש ןוא טכַאמרַאפ ליומ סָאד ןטלַאה ךָאד

 טָאה ,ןניוושעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו טייצ רעד ןיא ןוא
 זיא גנוניימ עכעלטפַאשלעזעג יד .ןגיוושעג טשינ עיצולַאוװער יד

 -ילק רעכעלגינעק רער ןופ ערעדנַא יד ןגעק יוװ רעמ ריא ןגעק ןעוועג
 ןירעריפנָא עצנַאג יד ןעוועג זיא יז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא'מ ;עק
 טשינ רָאה ַא ןליפַא טָאה'מ ;ןפױלטנַא וצ גנורעוושרַאפ רעד ןופ
 ןרעלקרעד וצ תוכולמ עשידנעלסיוא יד טפור יז זַא ,טלפייװוצעג

 ירד ןיא ;עיצולַאװער יד ןקיטשרעד וצ ידּכ ,ךיירקנארפ ןנעק גירק

 טָאה'מ ,ןפורעגנָא ןעמענ עטסגרע יד טימ יז ןעמ טָאה ןעגנוטייצ
 -קנַארפ ןופ בייל ןפיוא הּכמ יד, זיא יז זַא ,טקירדעגסיוא ךיז
 א רַאפ ןלעטש יז לָאז'מ זַא ,טרערָאפעג ןפָא טָאה'מ ןוא ,''ךייר
 .ןירעטעררַאפ ַא סלַא ןטּפשמ יז ןוא טכירעג

 ןשיווצ ;ןּבעל ןטימ רעכיז ןעוועג טשינ יז זיא ףיוה ןיא ןליפַא

 טפַאכרַאפ ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ךס ַא ןעוועג ןענעז רענידַאּב יד
 טשרעהעג טָאה סָאװ ,טסייג ןהענָאיצולַאװער םעד ןופ ןרָאװועג
 טשינ ןעוו זַא ,ןגָארטעגמורַא ךיז ןּבָאה ןעגנַאלק ןוא ,דנַאק ןרעּביא
 טָאה'מ .ןיגינעק יד ןקיטשרעד טכַאנייּב ייז ןופ רענייא טעוו זיא
 ךיז ןּביילק ףיוה ןיא עטלעטשעגנָא יד זַא ,םעד ןופ טדערעג ךיוא
 םעה רעביא ןוא ,ןיגינעק יד יא ,נינעק םעד יא ,ןרייּב ןעמסרַאפ
 טאה'מ סָאװ ,ןסע ןטימ סיטביזרַאפ רעייז ןייז טזומעג ןעמ טָאה
 ךיז טָאה ךיירקנַארּפ ןיא םוטגינעק סָאד ןוא ,שיט םוצ טגנַאלרעד
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 ,ןברָאטשעג טשינ ןיא ,טבעלעג טשינ טָאה ,ןטסגנַא ןיא טלּפַאצעג

 ..,טססונעג רָאנ

 ןוא ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ,לָאמנייא
 רעד ןיא ,ןפָא ןעוועג קידנעטש יו ןיא רעמיצ ריא ןופ ריט יד
 -יא ןעמוקעגניירַא ,ךַאװו רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טאדלאפ

 ,ריא וצ ןדער ןּביוהעגנָא טָאה ןוא קינייוװענ

 טשינ טָאה רע ןוא ,טַאדלָאס םעד ,קיטעמוא ןעוועג םיא זיא'ס
 ,עטסעב סָאד זא ,ןקַאפעגנייא םיא זיא ,ןדער וצ ןעמעוו וצ טַאהעג
 יױזַא ןוא ,ןיגינעק רעד וצ ןדעה --- זיא ןָאט טציא ןָאק רע סָאוו
 רע טָאה ,טייצ עצטאג יד ןייטש ןופ דימ ןעוועג ןיוש זיא רע יו
 טעּב ןפיוא טענַאוטנַא ירַאמ ייּב טצעזענסעװוַא םעוקַאּב ץנַאג ךיז
 - ,ריא וצ טרערעג טָאה ןוא

 רעטנֿפַאװַאב רעד טָאה רענייטש ןכַאפנייא ,ןוװיאַאנ ןייז ףיוא
 טשינ ןוא ױזַא ןיא יז סָאװרַאפ רסומ טגָאזעג ריא רענלעז
 ןכַאמ וצ ךיז ױזַא וו ,תוצע ןּבענעג ריא טָאה רע ,שרעדנַא
 יױֵזַא ןוא ,קלָאפ ןשיזיוצנַארפ םייּב טסַאהרַאפ טשינ ןוא טּבילַאּב
 ,ןעננַאגעגנָא טשינ םיא זיא'ס ןוא ,טדערעג ןוא טדערעט רע םָאה
 .טעטירַאילימַאפ ַאזַא ןדייפ טשינ ליוו ןיגינעק יד סאו

 ףיורעד טנַאלקַאב ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןנרָאס ףיוא
 רער ןופ רידנַאמָאק - טּפױה רעד טָאה ןַאד ןוא ,,ןטעיַאפַאל רַאפ
 רעּבָא ,ךאו יד טכַאמענ רעדלימ ?סיּבַא עידרַאוװט רעלַאנָאיצַאג
 טקנוּפ ףיוה ןיא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענעז ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד
 ןיהואוו ןייג םנעקעג טשינ לאמנייק ןּבָאה ייז ןוא ןטנַאטסערַא יוו
 | טלָאװעג ןּבָאה ייז

 םיורג טימ רעטייוו ךיז ןּבָאה ןעגנוריסַאּפ ערענַאיצולָאװער יד
 םָאו ןיא עגַאל יד ןוא ערעדנַא יד רעּביא ענייא טנַאיענ טעּפמיא
 עלאנַאיצַאנ עטלַא יד .רעטסנרע ןוא דעטסנרע ץלַא ןרָאוװעג לָאמַא
 -םיונוצ יד ןופ טַאטלוזער סלֵא ןעמוקעג זיא עכלעוו ,גנולמַאזרַאֿפ

 ןַא ;טריטסיזסע טשינ רעמ ןיוש טָאה ,ןטַאטש-לַָארענעג ענעמורע
 -ָאיצַאנ עיינ יד ,יז ןוא ץַאלּפ ריא ןעמונרַאפ טָאה ,עיינ א ןערערעא
 -רע יד יוז רענַאיצולָאװער רעמ ךָאנ ןעוועג זיא ,גנולמַאזרַאפ עלַאג
 טָאה'מ סָאוו ,טימרעד ןדיימסיוא סָאד טוואורּפעג טָאה'מ שטָאכ ,עטש
 ןוא םאטש ןיא רענריּב ערעמערַא יד ןופ טכעױ-לַאוװ יד טקנערשַאּצ
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 -ַאֹב רעמ ךָאנ טָאה גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ עיינ יד .ףרָאד ןיא

 רעד ןוא ןצעזעג ןעמונעגנָא טָאה יז ;גינעק םנופ טכער יד טקנערש

 שטאב ןוא ,ןּביירשרעטנוא ןוא ןסייהטוג טפרַאדעג ייז טָאה .גינעס

 -ןצקירוצ טכער ַא טָאה רעט-16 רעד סיאול: זַא ,ןסייהעג טָאה'ס

 ןייז זיא ,ףיורעד גנומיטשוצ ןייז ןּבענ טשינ ןוא ץעזעג א ןזייוו

 ױזַא לייו : ,עטקנערשַאּב ַא רעייז .ןוא רעייז ןעוועג ךָאד טכַאמ

 ףיוא ''ַאטעוו,, ןייז ןגיײלוצפיורַא טנַאוועג רָאנ טָאה רע .יוװ לענש

 ןוא ,למוט ַא ןרָאוועג דנַאל ןצנַאנ ןרעּביא זיא ,טקעיָארפץעזעג ַא

 וטנַא ירַאמ טקידלושַאּב םעד ןיא ןעמ טָאה לָאמ עּלַא יו .טקנוּפ

 ."ָאטעוו .םַאדַאמ,, ןעמָאנ ןטימ טלּפמעטשעמ יז ןוא טענַא

 רַאֿפ .;טַאהעג ןעמָאנ .ןרעדנַא ןַא ריא רַאפ ןעמ טָאה לָאמ עֶלַא

 -ונעג טָאה'מ רעדייא ךָאנ ,1789 ,יפוי ןט-1 םנופ ןשינעעשענ יד

 טניורקעג ,ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק יד ,יז ןעמ-טָאה ,?יטסַאּב יד ןעמ

 יירעגנערּבסיוא ריא טימ לייױו ,''טיציפעה םַאדַאמ,, ןעמָאנ ןטימ

 ןעמ טָאה טציא ןוא ,עטַאק-םגנוריגער יד טקידיילעגסיוא יז טָאה

 .""ָאטעיוו םַאדַאמ,, ןעמָאנ ןטימ טניורקענ .יז

 ;עטלעזא ץלַא ןוא ,ןּבעגעג ריא ןעמ טָאה ןעמענ ערעדנַא ךיוא

 ענעי ןשיווצ ןוא / .טפַאשרַאפ טשינ דֹובּכ ןייק ריא ןּבָאה סָאװ

 -..רֹוה עשיכיירטסע יד, ןעמָאנ רעד ןעוועג ךיוא זיא ןעמענ

 ינערַאפ ןיא ןטלַאהעג טָאה גנולמַאזרַאפ עַֿאנָאוצַאנ עזינ יד ;

 ןעמעגנָא טּפרַאדעג טָאה גינעק רעד סָאװ ,עיצוטיטפנָאק ַא ןקיד

 ןיא טכַארּבעגניירַא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה סָאד ןוא ,ןסייהטוג .ןוא

 יטסנַאק רעיינ רעד ןיא טָאה יז ;טיײהננעפרַאפ רעסיורג ַא רעויִז

 רעד ייּב טכַאמ יד ןעמענוצוצ ןצנַאנניא ךוזרַאפ א ןעזעג עיצוט

 טנעקעג טשינ הצע ןייק ןיילַא ךיז טָאה יז יװ ױזַא ןוא ,עיכרַאנַאמ

 זַאו םעח ֹוצ ,טניירפ םעיינ ריא וצ טעדנעוועג ךיז יז טָאה ,ןּבעג

 ריא ןוא ןפלעהסיורַא ריא לָאז רע ,יװַאנרַאב טַאטוּפעד ןשייניּבאס

 : ...ןָאט לָאז .יז סָאװ ,הצע ןַא .ןּבענ

 רע שטָאמ ,ןפלעה ריא טעװ יװַאנרַאּב זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז

 יז טָאה עקטעקָאק עטינעג ַא סלַא ;לגולפ ןקניפ םנופ רעריפ ַא זיא

 ָאיצַאנ יד ןעמעוו .,טַאטוּפעד רעקניק רעד ,רע זַא ;שוחּב טליפענ

 ערעדנַא יוצ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,טקישעג טָאה גנולמַאזרַאֿפ עֿלַאנ

 ײַאּפ ןייק קירוצ גינעק םענעפַאלטנַא םעד ןטיײלגַאּב .וצ ;ןטַאטוּפעד
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 ןלעמעג קרַאטש םיא זיא יז זַא ,קיטליגכיילג טשינ ריא וצ זיא ,זיר
 ןעוו זא ,ןעוועג טשינ ?פייווצ ןייק רָאג ריא ייּב זיא'ס ןוא ,ןרָאוועג

 יַּבִא טשינ ריא רע טעוו ,חצע ןַא ךָאנ םיא וצ ןדנעוו ךיז טעוו יז

 | | - . -ןנאז
 רעד קרַאטש ךיז טָאה יוװַאנרַאּב .ןעוועג עקַאט זיא יױזַא ןוא

 רע ;טענַאוטנַא| ידַאמ ןופ ווירב ַא ןעמוקַאּב טָאה רע ןעוו ,טיירפ

 ךָאנ םיא וצ ךיז טעדנעוו יז סאו ,םעח ןופ ןדירפוצ ןעווענ זיא

 וצ ריא טיירג זיא רע זַא ,טרעפטנעעג ךיילג טָאה רע ןוא ,הצע ןא

 .ךָאנ / טימ .ןעמַאזוצ רָאנ ,ןייֿלַא טשינ ןָאט סָאד ?יוו רע רעּבָא ,ןעניד

 ערייב ,רָאּפויד ,ס ןוא טעמַאל רעדנַאסקעלַא -- ענייז טניירפ ייווצ

 |  ,זיא רע יו רעניּבָאקַאי עכלעזַא טקנופ

 ירד יד ןשיווצ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא
 ןיא יירד יד ןֹופ ּפָאק רעד .טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןטַאטוּפעד עקניל

 ,סעגַארֿפנָא עלַא יד ףיוא טרעפטנעענ טָאה רע ;יווַאנרַאב ןעוועג

 -עג לָאמ עקיניא ךיוא ךיז טָאה רע ,טכַאמעג טָאה ןיגינעק יד סָאװ

 טָאה רעכלעוו ,רעגָאיצולָאװװער רעד ,רע ןוא ,ןיגינעק רעד טימ ןעז

 ןטלאהעג טָאה רע סָאװ ,עדער ַא ןיא ,קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ טשרע

 סָאד זא  ,טקירדעגסיוא ךיז ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןיא

 ,עיברַאנָאֿמ רעד טימ ןטלַאה עכלעוו ,ןטַארקַאטסירַא יד ןופ טולּב

 םישעמ טעברַאענ טייהרעליטש טציא טָאה רע --- ןייר טשינ זיא

 -ַאב םיא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ לייוו ,עיכרַאנָאמ ידי ןעוועטַאר וצ

 ..םראו םֹוג ַא טימ ןוא לכיימש א טימ טרעּביוצ

 ךיוא יװַאנרַאב טָאה ,ָאבַארימ יו טסנוּפ זַא ,תמא זיא סע |

 ןטימ גנודניּברַאפ ןיא ךיז קידנלעטש גנוניימ ןייז ןטיּבעג טשינ

 .ןעמונעג טשינ טלעג ןייק תוצע ענייז רַאפ טָאה רע ,רעמ ךָאנ .ףיוה

 -ענ ךיוא רע טָאה ַאּבַאריט יוװ טקנוּפ זַא .,תמא ךיוא רעּבָא זיא סע

 ,ריא רַאֿפ טעברַאעג ןוא עיכראנָאמ רעד טניד

 טימ ןטסעמראפ טנעקעג טשינ טייקסיורג ןיא ךיז טָאה רע

 ןריפ טוואורּפעג רעּבָא טָאה רע .ןעוועגנ זיא ָאבַארימ יוװ זיר אזא

 -ענ יז טָאה ָאּבַארימ סָאװ ,ןגעוו עּבקעז יד ףיוא טענַאוטנַא ירַאמ

 רע זיא ,ןּבעגעג ריא טָאה רע סָאװ ,תוצע יד טימ ;ןריפ טלָאװ

 לאז יז זַא געוװ יַאזַא ףיוא ןריפוצפיורַא יז ןעוועג ןסיוא טשינ

 --ַאפ רָאנ ,עיצולַאװער רעד ןגעק ןעגנורעוושירַאפ ןכַאמ רעטייוו
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 ןוא ריא טימ םולש ןכַאמ ,ףיא וצ ןסַאּפוצ ךיז לָאז יז ,טרעק

 -יטסנַאס ַא ןלעטשנייא ךיז לָאז ךיירקנַארפ ןיא זַא ,יױזַא ןעלדנַאה
 | | ,עיכרַאנָאמ עֿפענָאיצוט
 טלָאװעג טשינ ןגעוו ענעי ףיוא רעּבָא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ = |
 -ענָאיצוטיטסנַאק ןייק וצ ןסָאּפוצ טלָאװעג טשינ ךיז טָאה יז ;ןייג
 -ָאמ עדנשרעהטסּבלעז ַא טלָאװעג אקוד טָאה יז ;עיכרַאנָאמ רעל
 וזַא ןוא ,עיצולָאװער יד ןקיטשרעד טלָאװעג אקוד טָאה יז ,עיכרַאנ
 -עג ץַאר א יז יז טָאה ,ןפָא ןָאט טנעקעג טשינ סָאד טָאה יז יו
 -עוושרַאפ ןעווענַאלּפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ,דרע רעד רעטנוא ןּבָארג

 דנַאלסור ןֹוא ןסיירּפ ןוא ךיירטסע זַא ,םישעמ טעּברַאעג ,,ןעננור |

 עצנַאנ יד טָאה יז --- ךיירקנַארפ ןייק ןעגנירדניירַא ןלָאז ןדעווש ןוא
 ,ןירעטעררַאפ א יו טלדנאהעג טייצ

 -ער םעד ןופ ןרוּפש יד ןשיװּפָא ןצנַאגניא טלָאװעג טָאה יז
 עלַא ,דנַאל ןרעּביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טסייג ןהעטַאיצולָאוװ
 קירוצ ןרעקמוא טלָאװעג אקוד טָאה יז ;1789 רֶאי םנופ םינמיס
 -ָאילימ ןוא ןענָאילימ ןבענסיוא טנעקענ טָאה יז ןעוו ,ןטייצ ענעי

 ןוא '!סנידניירפ עמיטניא ,, ףיֹוא ,רעדיילק ףיוא ,גנוריצ ףיוא ןענ
 ,טימרער ןצנַאנניא ךיז קידנענעכער טשינ ,ןכַאז ךָאנ ןוא ךָאנ ףיוא
 רעדיוו טלָאוװעג אקוד טָאה יז ;טיונ ןוא רעגנוה טדייל קלָאפ סָאד סָאװ

 -כיוו ןלייטסיוא ,ןרָאטסינימ ןצעזחעטנורַא ןוא ןצעזפיורא ןענעק

 טנָאנ , ריא ןענעז שכלעוו ,ןריציפא וצ יײמרַא רעד ןיא ןטמַא עקיט
 סאו ףיוא גָאט ַא ןּבעל ,םוטעמוא עהנערג יד ןריפ ,''ןצרַאה םוצ
 עטצינערגַאבמוא יד סלַא ןרידארַאּפ קידנעטש ןוא טייטש טלעוו יד

 ,דנַאל סיורג ַא ןופ ןירעשרעה

 רָאנ ,עיצולָאוװער יד ןענַאטשרַאֿפ טשינ רָאנ טשינ טָאה יז

 -גינעפ ַא ןעוועג זיא יז ;ּפָארַא ןּביוא ןופ ריא ףיוא טסוקעג ךיוא
 ןעק עיצולָאװעה ַא זַא ,טדערעגנייא ךיז יז טָאה ,''ּבָאנס,, רעבעל

 עשירעטעררַאפ ןוא סענירטניא עשירעּבייו טימ ןלעטשּפָא ןעמ

 -עררַאפ ןוא סעגירטניא עשירעּבייוו יד טָא ןוא ,,ןעננורעוושרַאפ
 .עניטָאיליג רעד וצ טריפעג יז ןּבָאה ןעגנורעוושרַאפ עשירעט

 םעד ךיוא ןוא ךיז --- טיוט םוצ טּפשמרַאפ ןיילַא ךיז טָאה יז

 ...ןסייהעג םיא טָאה יז סָאװ ,ץלַא ןָאטעג טָאה רע לייוו ,גינעק
 ןּבֹוהנֶא ךיז לָאז יז זַא ,ןסייהעג ריא טָאה יוװַאנרַאּפ/ ןעוו
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 רעד ןיא קלאפ ןראפ ןזייו ךיז לָאז יז זַא ,שרעדנַא ןריפפיוא
 יד ףױה ןיא ןראלנייא ןוא רעטַאעט ןיא ןעמוק ,טייקבעלטנפע
 ,ןּבעל ןכעלטנפע םניא עלָאר ַא רעטציא ןליּפש עכלעוו ,ןשטנעמ
 -נייא ןענַאטשעגטָא טשיג ריא ןיא'ס ,טלָאװעג טשינ סָאר יז טָאה
 -אטסירַא רעטלַא רעד ןופ טשינ ןענעז עכפעוו ןשטנעמ ןדָאלוצ
 טעוו טימרעד זַא ,טַאהעג ארומ יז טָאה ךָאננ וצרעד ןוא ,עיטַארק
 ,ןטַארקַאטסירַא ענשזַאװ ענעי ןופ ןרָאצ םעד ןפורסי ןרַא ךיז ןגעק יז
 ,דנַאלסיױא ןייק ןפאלטנא ןעגעז עכלעוו

 עשיטילָאּפ יד ,ןטַארקָאטסירַא ענשזַאװ ענעי יז טָאה ןיילַא|
 -ענַאיצולָאװער-רטנַאק רעייז ;טַאהעג בול טשינ אקוד ,ןטנַארגימע
 ךעייז ןעוועג טשינ אקֹוד ריא ןיא דנַאלסיוא ןיא טייקיטעט עד
 ףעטנוא  ןעייטש ייז זַא ,טסואוועג טָאה יז ;ןצרַאה םוצ קרַאטש
 ןופ ץנירּפ רעד ,רעדירּב ייווצ םנַאמ ריא ןופ טפַאשרעריפ רעד
 ,ייצנירּפ ייווצ יד ,ייז זַא ןוא ,אוטרַא'ד ץנירּפ רעד ןוא סנעוװוַארּפ
 ,ךיירקנַארפ ןופ ןפױלטנַא וצ ןּבענעגנייא אי ךיז טָאה'ס ןעמעוו
 ןסיוא טשינ טייקיטעט רערענַאיצולַאװעד-רטנַאק רעייז טימ ןעמעז
 ןפרַאש עדייּב לייוו ,ןיילַא ךיז רָאנ ,גינעק םעד ןוא ריא ןפלעה וצ
 ,ןָארט ןפיוא ןייצ יד יז

 -סיוא ןיא ןטַארקַאטסירַא ענשזַאװ ענעי טָאה יז שטָאכ רעּבָא !
 -ערָאצרעד טלָאװעג טשינ ךאד ייז יז טָאה ,טַאהעג ביל טשינ דנַאל
 -עג טשינ טָאה יז ןוא ייז יו אזַא טקנוּפ ןעוועג זיא ןיילא יז ןןעג
 -ךַאפ,, ןרָאװעג ךיוא ןיֹוש ןיא יז זַא ,ןעניימ לאז'מ זַא ,טלָאוװ
 טציא טשרעה'ס סָאװ ,טסייג ןרענָאיצולָאוװער םעד ןופ ""'ןּברָאד
 םולפנייא ןרעטנוא ךיוא ןיוש טייטש יז זַא ןוא ,ךיירקנארפ ןוא
 ,ןּפיצנירּפ עשיטַארקַאמעד ןופ

 טשינ רָאנ ,ןשנַאטשעגנָא ריא ןענעז ןטיײקנּברַאדרַאֿפ עלַא
 .ןֿפיצנירּפ עשיטַארקַאמעד יו "'טייקנּברָאדרַאפ ,, ַאזַא

 רע ןעוו ,ןיוװַאנרַאּב ןגלָאפ טלָאװעג טשיג יז טָאה רַאּפרעה
 ןוא קלָאפ םֹוצ רעטנענ ןטלָאה וצ ךיז הצע ןַא ןּבעגעג ריא טאה
 עסיוהג א טציא ן?יּפש סָאװ ,ןשטנעמ יד ןיירַא ףיוה ןיא ןדַאקנייא
 ןּבעֿפ ןכעלטפַאשלעזעג םנייא עלָאר

 ףיוא ןקריוו ןעז לָאז יז זַא ,ןטַארעג ךיוא ריא טָאה יוװַאנרַאּב
 טשינ לָאז רע זַא ,ךיירטסע ןֹופ רעזייק םעד ,רלָאּפָאעל רעדורּב ריא
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 ןעיײמרַא עשידנעלסיוא ,עדמערפ ןופ ןעגנירדנירַא סָאד ןזאלרעה

 עגַאֿפ יד ןרעטנַאפּפרַאפ רעמ ךָאנ טעוו סָאד ליײוו ,ךיירקנָארפ ןייק

 טעוו'מ םורָאװ ,עיכרַאנַאמ יד רַאפעג ןיא ןלעטש רעמ ךָאנ ןוא

 תוכולמ עשידנעלסיוא יד ןרַאפעננייא יז טָאה סָאר זַא ,ןגָאז ךָאּד

 | יי - .עיצולָאװער יד ןקיטשרעח וצ

 טכַאמעג טָאה יז ;טנָאזעגוצ םיִא סָאה טָאה טענַאוטנַא יראמ

 טנלָאפ יז זַא ןוא תוצע עטייז וצ וצ ךיז טרעה יז זַא ,לעטשנָא םעד

 "ער ייווצ ערעדנַא יד ןוא םיא יז טָאה ןתמא רעד ןיא רעּבָא ,םיא

 ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא ןוא ,ןצונסיוא טלָאװעג זיולּב ןרענָאיצולָאװ

 ןופ גנושימניירַא רשד ןגעק ןטעּברַא וצ טנָאזענוצ ייז טָאה יז סָאװ

 יז ,ווירב טקישעג תוכולמ עֶנעי וצ יז טָאה .,תוכולמ עדמערפ

 .ףליה וצ ןעמוק וצ ןלייא ךיז ןלָאז ייז ,תושקב טימ ןפרָאוװהַאפ

 -עגּפָא טשינ ךיז טָאה יז זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאנעג םעד ןיא זיא יִז

 יילימ תוכולמ עדמערפ יד ןּבעגוצסױרַא יװ .ךַאז ַאזַא רַאפ טלעטש

 דער רעד רַאפ זיא רעכלעוו ,יסרעמ ףַארג םוצ ןוא ,תודוס עשירעט

 ,ךיירקנַארּפ ןיא רָאדַאסַאּבמַא רעשיכיירטסש רעד ןעוועג עיצוָאװ

 יי :ױזַא ןּבירשעג ווירּ ַא ןיא יז טָאה

 עשירנעלסיוא ןופ ףליה --- זיא גנונעפָאה עקיצנייא רעזנוא ,

 טציא ןעננעה םנּפעל ערעזנוא ךיוא ןוא לַאזקיש רעזנוא .תוכופמ

 .םיא ןַא ןצנַאגניא .ךיירטפע ןופ רעזייק םעד ,רעדורּב ןיימ ןופ פא

 ןעמַאזוצ ןטעּברַא רימ זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ רימ ןזומ לייוורעד

 טוג ןענעק רעטעּפש ייז ןלָאז רימ ידּכ ,ןרענָאיצולַאװער יד טימ

 יי יב | | .""ןרָאנּפָא

 ירַאמ ןופ ליצ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא סָאד -- ן ר ַא נפ ָא

 יד ןוא ןיװַאנרַאב טימ טּפַאשטניירפ ריא ןיא זיא יז .טענַאװטנַא

 שטָאכ ,קיטכירפיוא ןעוועג טשינ ןרענָאיצולָאװער ייווצ ערעדנַא

 .ָאי סָאד זיא יז זַא ,ןרעכיזרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז טָאה יז

 ןגעוו טָאה יז סָאװ ,ווירּב יד ןיא סָאד ןעמ טעז רערָאלק ךָאנ

 רַאפ .ןעזרעפ הַארג ןשידעווש םוצ ,ןטּבילעג ריא וצ ןּבירשעג םעד

 טָאה םיא וצ ;עקסַאמ ןייק ןָאטנָא טפרַאדעג טשינ ךיז יז טָאה םיא

 ,טלעטשרַאפ טשינ ןֹוא ןּפָא ןּביירש טנעקעג רעכיז םעד ןגעוו יז

 :ױזַא ןּבירשעג יז טָאה םיא וצ ווירּב יד ןופ םענייא ןיא ןוא

 ךיא רעכלעוו ןיא ,עגַאל רעד ןגעוו ףירגַאּב ַא שטָאכ וטסָאה,,
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 .ןליּפש זומ ךיא עלָאר ַא רַאפ סָאװ ,שטָאכ וטסייטשרַאפ .?ךיז ןיפעג

 ךִיז ייטשרַאפ ךיא ןעוו ,ןטייצ ןפערט סע ..סיוא גָאט ןייא גָאט

 ,..יֹוזַא ךיא דער סָאד זַא ,ןּביולג םיוק ךיא ןעק ןַאד ןוא ,טשינ ןיילַא

 ,הרירּב רעדנַא ןייק טשינ ּבָאה ךיא ?ןָאט ךיא ןעק ןעד סָאװ רעּבָא

 טציא טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,ךיד רעכיזרַאפ ךיא ןוא ,יױזַא זוכ'מ

 ןעוועג עגַאל רעזנוא טלָאװ ,לדנַאה ךיא יװ ױזַא טלדנַאהעג טשינ

 --- ,ןייז טשינ לָאז ךַאז יד יו .טציא זיא יז יו רענרע ךס א ךָאג

 ."קיטביוו רעייז ןיא סָאד ןוא ,טייצ רימ ןעניוועג ?ייווחעד:

 יו ;ױזַא ווירּב םעד יז טקידנע ןקידנע ןוא

 לעוו ךיא ןעוו ,ץרַאה ןיימ ןליפנָא טעװ דיירפ עסיורג א;

 ךיא זא + ,ןטָאידיא עלַא יד טָא ןזייוו וצ גונעג קיטכעמ ןייז רעדיוװ

 | | !''ךימ ייז טשינ ,טרַאנעגּפָא ייז ּבָאה

 ןיא םענַאומנַא ירַאמ זַא ,רָאלק ןזייווַאּב ווירב ייווצ יד טָא

 ןוא עשלַאפ ַא ןעוועג זיא יִז זַא ,עקיטכירפיוא ןייק ןעוועג טשינ

 .ןזָאלרַאפ טנעקעג טשינ ךיז ןעמ טָאה טרָאװ ריא ףיוא זַא
 -עג גינעק רעד טָאה 1791 רָאי ןופ רעּבמעטּפעפ ןט-15 םעד

 זַא ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ןסיוו טזָאל

 ןיא רעטעּפש גָאט ַא טימ ןוא ,עיצוטיטסנָאקס עיינ יד ןָא טמענ רע

 - ...עיצוטיטסנַאק רעיינ רעד העובש יד ןּבענ ןעמוקעג רע

 ."רַאַפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ לָאז םניא ןיא נָאט םענעי ןיא

 רעד תעּב ,עינָאמערעצ עכעלרעייפ א ןרָאװענ טעװַארּפענ גנולמַאז:

 רעד וצ טייהיירט ןריואוושענ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טָאה גינעק

 רעדניק ייווצ עריא טימ טענַאוטנַא ירַאמ זיא ,עיצוטיטסנָאק רעיינ

 רעד ייּב ןּבָאה ןטַָאטוּפעד עלא ןוא ,עירעלַאנ רעד ףיוא ןסעזעג

 ןרַאפ ןוא ריא רַאפ סעיצַאװַא טכַאמעג טייהנגעלעג רעכעלרעייפ

 ױזַא ןעוועג זיא דיירפ יד ,ןָארט םנופ שרוי ןרַאפ ךיוא ןוא גינעק

 -רַאפ ,ערער ןייז טקידנעעג טָאה נינעק רעד יו םעדכָאנ זא ,סיורג

 -יטסנָאק רעד טימ ךעלקילג ךיז טצעש רע זַא ,ןעמעלַא קידנרעכיז

 ןעוו ןוא ,טלננירעגמורַא םיא ןטַאטוּפעה עטסרשמ יד .ןּבָאה ,עיצוט

 ,ץַאלַאּפ םוצ קירוצ ןינ טזאלעג ךיז ןּבָאה ןיגינעק יד ןוא רע

 רָאנ ,ןטַאטוּפעד יד רָאנ טשינ ןוא ,טיײלנַאב ייז ןטַאטוּפעד יד ןּבָאה

 ןסוקנָא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא דעטנזיוט
 רעהעג ךיז ןּבָאה ןטייז עֶלַא ןופ ןוא ,עינַאמערעצ עכעלרעייפ יד
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 רעמינפ יד ןּבָאה ןעמעלַא ייּב ןוא ,ןעיירשעגסיוא עטרעטפייגַאּב

 ,םיוהנ רעייז ןעוועג דיירפ יד זיא םורַא ןֹוא םורַא ןוא ,טניישעג

 טסידנעעג ןיוש זיא ץלַא זַא ,ןעניימ טנעקעג ךעלקריוו טָאה'מ ןוא
 ןיא גטונדרַא ןשרעה ןיוש טעוװ רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ זַא ןוא

 .עיצוטיטסנַאק רעיינ רעד טיול ןריפ ךיז טעוו ץְלַא ןוא ,דנַאל

 ?רַאטש  ױזַא ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןעוו טייצ רעד ןיא רעּבָא

 ,זירַאּפ ןופ ןסַָאנ יד ףיוא עיצוטיטפנָאק רעיינ רעד טימ טיי
 ןיא סָאװ ,ענעצס ַא טליּפשענּפָא ץַאלַאּפ-ירעלויט םעד ןיא ךיז טָאה

 {ושרעהעג טָאה'ס סָאוו ,ריירפ רעד ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ ןעוועג

 טשינ ךָאנ זא ,גָאזנָא ןא ןעװעג ןיא ענעצס ענעי ןוא .,סָאג ןיא

 .טרעכיזעג טשינ ךָאנ זיא עיצוטיטסנָאק יד זַא ,טקידנעשג ןיא ץלַא

 -יּבַאק ןטַאװירּפ סנינעק םניא ענעצס יד ךיז טָאה טליּפשענּפָא

 יוװצ עבלעזיד ,טענַאוטנַא ירַאמ ןוא רעט-16 רעד .סיאול ;טענ

 םעד טכַאמעג קירוצ גנַאל טשינ טשרע ןּבאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 ײטסנָאק רעיינ רעד טימ ךיז ןעיירפ ייז זַא ,םלוע ןרַאפ .לעטשנָא

 -עג ןּבָאה עדייּב ןוא ןגָאלשענרעדינ ןסעזעג טציא ןענעז ,עיצוט

 ...טנייוו

 .עיצוטיטסנָאק א ןיוש טָאה ךיירקנַארפ סָאװ ,ףיורעד טנייוװעג | 

 רעד ןופ טכאמ יד טקנערשַאב טָאה'מ סָאװ ,ףיורעד טנייוועג

 | .עיכרַאנָאמ

 ןסיורג ַאזַא טאהעג טָאה עיצולאװער יד סָאװ ,ףיורעד טנייוועג

 | .גיז
 .ןרערט טימ ןסָאגעג ןוא טניױװעג

 וצ ךיז קידנדנעוו ,נינעק רעד טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא ןוא

 , ;ּפָאק ןטימ קידנעלקַאש ,נָאז ַא ןּבעגעג ,טענַאוטנַא יראמ

 רעהא ןעמוק וצ ןלַאפעגסיױא סָאד זיא לרוג ןייד ףיוא ןוא ----

 ךימ ןוא ,ךיירקנַארפ ןופ ןיגינעק יד ,ּבייוו ןיימ ןרעוו ,ךיירטסע ןופ
 ...דנַאש ןיימ ןיא ,טייקנלאפענ ןיימ ןיא ןעז

 -יטסנַאק רעד וצ העובש יד זא ,טכַארטעג ןּבָאה עדייּב ןוא

 יד ןיא עדייּב ייּב ןוא .ךַאז ןייק וצ טשינ ייז טעטבילפראפ עיצוט

 -עטערראפ טּבעוװעג רעטייױו רעירפ יווװ טקנוּפ ךיז ןּבָאה ןעקנַאדעג

 =ןלָאװער רעד ןגעק ,עיצוטיטסנַאק רעד ןגעק ןעגנורעוושרַאפ .עשיר

 - .קלָאפ ןגעק ןוא עיצ
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 טָאה ךיירקנַארפ ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא זירַאּפ ןיא

 עכעלרעייפ טימ טליפענסיוא רעּבמעטּפעק טַאנָאמ ןצנַאג םעד ןעמ
 טיירפעג ךיז ןעמ טָאה םוטעמוא ;תוחמש עסיורג ןוא ןדַארָאֿפ

 ןוא ,עיצוטיטפנָאק יד ןעמונעגנָא טָאה גינעק רעד סָאװ ,טימרע'ד

 ,ןילַא גינעק רעד ,רע זַא ,ןלַאפעננייא טשינ םענייק רָאנ זיא'ס

 -קיש ןייז קידנעניװַאּב ,ןרערט טימ טסיג ןוא םייה רעד ןיא טציז

 ןעמַאזוצ ,עטערַאק ַא ןיא סָאנ ןיא ןעזרעד םיא טָאה'מ ןעוו .לַאז

 עיצַאװַא ןַא טכַאמעג םיא רַאּפ ןעמ טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ טימ

 רעד לָאז ןּבעל גנַאל , תולוק טרעהׂשג ךיז ןּבָאה ןטייז עֶלַא ןופ ןוא

 עלַאנַאיצַאנ יד טָאה רעּבמעטּפעס שדוח םנופ ףוס םייַּב ,''גינעק

 ַא ןבעגעגסױרַא יז טָאה ייּברעד ןוא טזעלעגפיוא ךיז גנולמַאזרַאפ

 ןטַאטוּפעד יד ;טסקידנעעג ןיא עיצולאוװער יד זַא ,גנורעלקרעד

 -רַאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעד טָאטשנַא ןוא םייהַא ןרָאהעצ ךיז ןענעז

 טָאה סָאװ ,טפַאשרעּפרעק רעדנַא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא גנולמַאז

 טפרַאדענ טָאה סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ ןימ .ַא ,רוטַאלסינעל יד ןסייהעג

 רעד יוװ םעהכָאנ ,טפַארק ןיא ןײרַא ןעייג עכלעוו ,ןצעזעג ןפַאש

 וצ טניישעג טָאה ץלֲא .ייז ףיוא גנומיטשוצ ןייז טינ גינעק

 ןַא ,קורדנייא םעד ןּבָאה טנעקעג ךעלקריוו טָאה'מ ןוא טוג ןייז

 עיכראנָאמ עלענַאיצוטיטסנָאק ַא ןייא ךיז טלעטש ךיידקנַארפ ןיא

 ,םייצ רעשּפיה ץנַאג ַא ףיוא

 -נַא ירַאמ ןַא ,ןלַאפנייא טנעקענ טשינ םענייק ןַאד טָאה סע

 סענירטניא עריא ןופ ץענ יד ןעניּפש רעטייוו טציא טעוו םענַאוט

 .ןעננורעוושראפ ןֹוא

 ץְלַא ךָאנ יז ןעמ טָאה ,טנעקעג טשינ יז טָאה'מ ?פיוו םורָאװ ||
 ,טנעקעג גונעג טשינ

 ןסייהעגטוג ןוא ןעמונעגנָא טאהעג טָאה'מ יו ,םעדכָאנ דלַאּב == |
 ןּביירש ןעמונעג רעדיוו טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,עיצוטיטסנָאק יד

 טימ ןקייאוצ ךיז ןלָאז ייז זַא ,תוכולמ עשידנעלסיוא יד וצ ווידּב

 עשידנעלסיוא יד וצ ווירּב יד .ןעננוטיירנוצ עשירעטילימ ערעייז

 -עג טיול ,ךַארּפש רעטלעטשרַאפ ַא ןיא ןבירשעג יז טָאה תוכולמ

 -רַאֿפ טנעקעג טשינ ןּבָאה ןשטנעמ עקיטייז זַא ױזַא ,םינמיס .עסיוו
 -עּפס ךרוד יז טָאה ווירב יד טקישעצ ;טייטש טרָאד סָאװ ,ןייטש
 עכלעוו ,ןטנענַא עטלָאצַאב טָאהעג ךיוא טָאה .יז ;םיהולש עלעיצ
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 טמוק'ס סָאװ ,םעד ןגעוו תועידי עקיטיונ טלעטשענוצ ריא ןּבָאה

 | | ,סעיצז ארפ ערענָאיצולָאװער יד ןיא .רָאפ
 -עג וורּב ַא ןיא טייצ רענעי ןיא יז טָאה ןעזרעפ הַארג וצ

 | | | ;ױזַא ןּבירש

 -ניה עלַא ןיא ןשטנעמ עכעלרעדיוש ןענעז ןזיוצנַארפ יד,

 ןופ .ןטָאירטַאּפ ןייק טשינ רעכיז ןענעז רעניּבָאקַאי יד ןוא ,ןטכיז

 -ךָאג רעכיז רימ ןלעוו ,(רוטַאלפיגעל יד) גנולמַאזרַאפ רעיינ רעד

 עקידובּכּכ עטלייצעג עכעלטע ןופ םַאנסיוא ןטימ .,ןּבָאה טשינ

 ַא עלַא ןענעז ,םוא טשינ ךיז טקוק רענייק ןעמעוו ףיוא ,ןשטנעמ

 ,"םעיטסעּב ןוא םינַארַאנ ,ןפרואווסיוא לדניזעג

 .קלָאֿפ םנופ רעטעהטרַאפ יד ףיוא טקוקעג יז טָאה יױזַא טָא
 -רָאפער ןריפנייא ףרַאד'מ זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רענייא רעדעז

 -יטסנָאק רעד רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רענייא רעדעי ,דנַאל ןיא ןעמ

 ,עיטסעּב א ןוא רַאנ א ,ףרואווסיוא ןַא ןעוועג ריא ייּב זיא ,עיצוט

 .טַאהעג טשינ ייז רַאפ יז טָאה ןעמענ ערעדנַא ןייק
 . א

 טכַאמעג טָאה יז סָאוו ,ןדייל טלָאוװעג טשינ טָאה ןעזרעפ

 טָאה רע סָאװ ,ווירּב יד ןיא ןוא ,רעּבעטַאר ריא םלַא ןיױװַאנױַאּב
 עטסנרע יד טיס ןיװַאנרַאב רע טָאה ,םעד ןנעוו ןּבירשעג ריא

 ירַאפ יז סָאװהַאֿפ ,רסומ טגָאזעג ךיא טָאה רע ;ןפורעגנָא ןעמענ

 "ףרואווסיוא , ַאזַא ףיוא ,'"האידּב רעדליוו,, ַאזַא ףיוא ךיז טזָאל

 ךיז יז טָאה ןיילַא טימרעד זַא ,ןעמוקעגסיוא םיא ייַּב זיא'ס ןוא

 סאו ,ווירב ןדעי ןיא טעמּכ ''עיצולַאװער רעד ןָא ןפָאלשעגנָא ,

 -רַאב ןגעוו ךיז רע טָאה ,טקישעגוצ טייצ רענעי ןיא ריא טָאה רע

 ןוא .,לדייא טשינ רשייז ןוא ףרַאש רעייז טקירדעגסיוא ןיוװַאנ

 ,טַאהעג ארומ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד טשינ אקוה ןעוועג זיא סָאד

 ,תוצע עטכעלש ןּבעג ריא טעװ רעוט רערענָאיצולָאוװער רעד זַא

 :ךאזרוא רעדנַא ץנַאג ַא רעּביא רָאנ

 -רַאּב זַא ,גנַאלק יַא טײרּפשרַאפ דנַאלסױא ןיא טָאה רעצימיא
 ,ןיגינעק רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעטּבילעג רעד רעטציא זיא יוואנ
 ןוא עּביל ַא ןריפ ,רענָאיצולַאװער רעד ןוא ןיגינעק יד ,עדייּב זַא

 םניא .טָאה סָאד ןוא .ןעננואיצַאּכ עמיטניא ךיז ןשיווצ ןּבָאה יז זַא

 טָאה רע זַא ,טכוזרעפייא ןופ רעייפ אזא ןהנוצעגנָא ןעזרעפ ףַארג
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 ןּבעל סָאד וליפַא טיירג ןעוועג זיא רע ןוא ןעורנייא טנעקעג טשינ

 ןירַאּפ ןייק ןעמוק וצ טייקכעלנעמ ַא ןגירק יּבַא ,ןלעטשוצניא
 ,יירטעג םיא זיא עטּבילעג ןייז יצ ,רָאפ טמוס טרָאד סָאװ ,ןעז ןוא

 י ...טשינ רעדָא

 -וטנַא ירַאמ ןעוו ,טכוזרעפייא ןייז ןרָאװשג זיא רעסעהג ךָאנ

 ןנעו ןטכַארט טשינ ןליפַא לָאז רע זַא ,ןּבירשעג םיא טָאה טענַא

 ןיא ןּבעֿפ .ןייז ןלעטש טימרעד טעװ רע לייוו ,זירַאּפ ןייק ןעמוק
 | | ' ...ןָאק

 ךשוח טנורג ןייק טַאהעג טשינ ןתמא רעד ןיא טָאה ןעזרעפ

 ,ןרעדנַא ןִא ףיוא ןטיּבענסיוא םיא טָאה עטּבילעג ןייז זַא ,ןייז וצ

 ןּבָאה ןשטנעמ עטנאנ ראג עהעדנַא ךיוא ןֹוא ,טסואוועג טָאה רע

 ןיא טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,טנעמאמ םעד ןופ זַא ,טסואווענ סָאד

 טָאה .,םיא טימ ןּבעל ןּביוהעגנָא טָאה ןוא עטבילעגנ ןייז ןרָאוועג

 ןיא זַא ,טניימעג רעּבָא טָאה רע .גינעק ןטימ ןּבעל טרעהענפיוא יז

 רשפא יז טָאה ,ןעזעג טשינ יז טָאה רע סָאװ םישדח עכעלטע יד

 ןיוש זיא יז זַא ,קנַאדעג רעד ןוא ,םיא וצ ןעננואיצַאּב עריא ןטיבעג

 יוואנראב .רענָאיצולַאװער םעד ןופ עטּבילעג .יד ןרָאװעג רשפא

 | יי .ןעור טזָאלענ טשינ םיא טָאה
 יז טעוװ יװַאנרַאב זַא ,טַאהענ ארומ ךָאנ רע טָאה םעד ץוח

 ןסערעטניא יד רַאפ ןצונסיוא יז טעו רע ןַא ,שיטילַאּפ ןריפרַאפ

 וצ ארומ טנורג ַא טאהעג טָאה רע ןוא  ,עיצולאווער רעד ןופ

 טקישענוצ .םיא טָאה יז סָאװ ,ווירּב עריא ןופ לייוו ,רַאפרעד ןּכָאה

 ןיא לייױו ,ןייגרעד טנעקעג טשינ קלָאט ןייק רע טָאה ,םייהעג ןיא

 ,קנַאדעג םעד טקירדענסיוא ווירּב ןייא ןיא טָאה יז ןעוװ ,טייצ רעד

 ןעועטַאר וצ ןשימניירַא ךיז !זופ תוכולמ עשידנעלסיוא יד זַא

 ןטייווצ ַא ןיא יז טָאה ,גינעק םנופ ןּבעל סָאד ךיוא ןוא ןּבעל ריִא

 יד זַא ,טימרעד קיטכיזרָאפ רעייז ןייז ףרַאד'מ זַא ,ןּבירשעג ווידּב

 טָאטשנָא ןוא ןשימניירַא טשינ ךיז ןרָאט תוכולמ עשידנעפסיוא
 ייז ןלָאז ,ךיירקנַארפ ןייק ןעיײמרַא ערעייז טימ ןרישרַאמוצניײרַא

 -ַאב רעד, , ןסייה לָאז סָאװ ,דנוּב ןימ א ןיא ןקיניײארַאפ זיולּב ךיז

 -ולאוװעד יד ןענערָאװ ןוא ןקערשנָא זיולּב ןוא ''סערגנַאק רעטנּפָאוװ
 יב .ךיירקנַארפ ןופ .רעריפ ערענַאוצ

 עלַא ףיוא ךיז טפראוו ןינינעק יד זא ,ןעז טנעקעג טָאה'מ
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 -נָא ךיז לָאז יז ןַאלּפ ַא רַאפ סָאװ .ןָא טשינ ןייֵלַא טסייוו ןוא ןטייז
 ןעזרעפ ףַארג םעד טָאה ןיילַא סָאד ןוא ,ןָאט לָאז יז סָאװ ןוא ןּפַאכ
 ןּבעל ריא טלעטש יז זַא ,טַאהשנ ארומ טָאה רע ;טרעדורעצ גונעג
 גינעק ןשירעווש םעה טימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה ןַאד ןוא ,ןאק ןיא
 ױזַא יו ,ןַאלּפ םעיינ ַא טעּברַאעגפיױא ,רעטירד רעד סואוואטסוג
 ןופ ןפיולטנַא ןלָאז טענַאוטנַא - ירַאמ ןוא .רעט-16 רעד םיאול

 | | ,.ךיירסנַארפ
 לָאז עילימאפ עכעלנינעק יד זַא ,ןעוועג זיא ןַאלּפ רעיינ רעד

 סנטייוורעד ןופ .ןגעוו ענעדישרַאפ ףיוא ןוא זייווקיצנייא ןפיולטנא
 ןט:26 םעד ןוא ,םעד ןנעוו ןדעדוצפיונוצ ךיז רעווש ןעוועג זיא
 טָאה'מ יװ םעד ךָאנ ןכָאװ ןעצ ַא ,1791 רָאי םנופ רעּבמעוָאנ
 ןעוהעפ טָאה ,עיצוטיטסנָאק עיינ יד ןסייהענטוג ןוא ןעמונעגנַא
 ,ריא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ווירּב ַא טענַאוטנַא יִרַאְמ וצ טקישעגוצ
 | . ;ױזַא ןּבירשעג ,סערעדנַא ןשיווצ

 וצ ךיד טייקכעלגעמ ַא ןּבָאה ?עװ ךיא יצ ךיילג רימ רעפטנע
 .,"אטשינ ייּברעד זיא רענייק ןעוו ,ןילַא ןענעגעגַאּב

 ןיא לייוו ,ןעמוק לָאז רע טאהעג ארומ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ
 -עג טָאה רע עלָאר א רַאפ סָאװ ,טסואווענ ןעמ טָאה ךיירקנַארפ
 רע עלָאר ַא ראפ סָאװ ןוא ןערַאװ ןייק ןפיולטנַא םייּב טליּפש
 גנולמַאזרַאֿפ  רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ?עפַאב ַא טיופ ;טציא טליּפש
 לםפייווצ ןייק רָאנ זיא'ס ןוא ,ןריטסערַא טפרַאדעג םיא ןעמ טָאה
 --ַאֿפ רעכיז םיא ןעמ טלָאװ ,טּפַאכעג םיא טלָאוװ'מ ןעוו זא ,טשינ
 טלאװעג טשינ טענַאוטנַא ירַאמ טָאה רַאּפרעד .םיוט םוצ טּפשמ

 יז טָאה ,ןבירשעג טָאה יז סָאװ ,ווירּב יד ןיא ןוא ,ןעמוק לָאז רע
 .ןופרעד ןגָאלשענּפָא םיא

 ןוא ןכָאװ קעװַא ןענעז סע ;טורעג טשינ רעּבָא טָאה ןעזרעפ
 וצ ױזַא יז ןעלטימ ןוא ןגעוו טכוזעג ץלַא טָאה רע ןוא םישדח
 ןיגינעק רעמּבילעג ןייז טימ ןעז ךיז ןוא ךיירקנַארפ ןייק ןעמוק
 ןטלַאפ א ןנירק וצ ןּבענעגנייא ךָאד םיא ךיז טָאה ךעלדנע ןוא
 -נָא רע ןיא 1792 רָאי םנופ רַאוחּבעפ ןט-10 םעד ןוא טרָאּפסַאּפ
 'י .ןירַאּפ ןייק ןעמוקעגנ

 -ַאּפ-ירעלויט םניא קעװַא רע ןיא ןּבעל סָאד קידנקעטשנזיא
 עידרַאו רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןרידַאנערג טרעהנוה ףלעווצ ,ץַאל
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 ןְּבָאה ןריציפָא ךס ַא ןוא טכַאװַאב ץַאלַאפירעלוװט םעד ןּבָאח

 טוג םיא ןֹּבָאה ףיוה ןיא רענידַאּב יד ךיוא ,טנעקעג טוג ןענעזרעפ

 רעּבִא .רעניבָאקַאי ךס א ןעוועג ןענעז יז ןשיווצ ןוא ,טנעקעג

 םיא טָאה רענייק זַא ,טלעטשרַאפ קיצנוק יױזַא ךיז טָאה ןעזרעפ

 ענעטלאהאב עֶלַא טסואוועג טָאה רע יו יױזַא ןוא ,טנעקרעד טשינ

 -וקוצניירא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה ,ץַאלַאּפ םניא ןןעגנַאגנײרַא

 ןאו ,ןרעמיצ עטאווירּפ סטענַאוטנַא ירַאמ ןיא טייהרעליטש ןעמ

 .םיא ףיוא טרַאװעג ןיוש ןּבָאה ןינינעק יד ןוא גינעק רעד

 -יינ א ןגעוו ןַאלּפ םעד ןנָאלשענרַאפ רע טָאה ץלַא ןופ רעירפ

 טעּבראעגפיוא טָאה רע סָאװ ,ןַאלּפ ַא --- ןפיולטנַא וצ ךוזרַאפ םע

 רעט-16 רעד סיאול ,סואווַאטסוג גינעקס ןש'ידעווש ןטימ ןעמַאזוצ

 טלַאװעג טשינ רעמ טָאה רע רעּבָא ,ןַאלּפ םעד טרעהענפיוא טָאה

 .ןֿפױלטנַא וצ ךוזראפ ןייק ןכַאמ

 ךימ וצ טָאה'מ זא --- ,טנָאזעג רע טָאה --- ,סייוו ךיא ---

 .רעטסארַאכ ןכאװש א טימ שטנעמ ַא ןיּב ךיא סָאוװרַאפ תונעט

 טשינ ךיז טרעה רענייק ןוא ןיילַא טציא ןענעז רימ יו ױזַא ןוא

 רעצימיא יצ טשינ סייוו ךיא ,ליפ ךיא סָאװ ןנָאז ךיא לע ,רעטנווא

 רעכעלקערש ַאזַא ןיא ןענופעג זיא'ס ןעוו ךָאנ ךיז טָאה טלעוו רעד ןיא

 םעד ןיא זַא ,רעּבָא סייוו ךיא .טציא ךיז ןעניפעג רימ יו ,עגַאל

 -טנא וצ טייהננגעלעג עטסעב יד טָאהעג ּבָאה ךיא ןעוו ,טנעמאמ

 םעד ןעוועג זיא טייהנגעלעג ענעי ,ןפַאלטנַא טשינ ךיא ןיּב ,ןפיופ

 יסַאב יד ןעמונעג טָאה'מ ןעוו גָאט םעד ןיא ,1789 ,ילוי ןט4

 ךיא .ןפיולטנא ןוא ץלַא ןזָאלרעביא טפרַאדעג רימ ןּבָאה ןַאד ,ליט

 ;םנעווָארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,רעדודּב ןיימ רעּבָא ,טלָאװעג סָאד ּבָאה

 ;ןופרעד ןגָאלשענּפָא רימ ןּבָאה עילָאדּב לַאשרַאמ רעד ךיוא ןוא

 ןענעק טשינ רימ ןפעוו ץטעמ זיִּב יו רעטייוו זַא ,טגָאזעג ןּבָאה ייז
 טייהנגעפעג רעקיטכיר רעד טימ טצונַאּב טשינ ךיז ּבָאה ךיא .ןרָאפ
 ,ןוָאלרַאפ זנוא ןֹּבָאה עלַא ,ןלַאפרַאפ ןיוש זיא טציא ןוא

 טשינ ,רערעדנא ןא ןעוו זַא ,ךעלגעמ רעייז רעֶּבָא זיא סע

 ןשירעוש םנופ ןַאלּפ אזַא טכַארּבעג טלָאװ ,ןעזרעפ ףַארג רעד

 ,ןייז ןעק סע .ןעמונעגנָא ָאי םיא רעטז16 רעד סיאול טלָאװ ,גינעק

 םבייוו םעד ןופ ןרעוו ןפלָאהעג טלָאװעג טשינ טושפ טָאה רע זַא

 יי 7 : | ...ןטבילעג
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 רעשידעווש רעד זַא ,דוס ןייק ןעוועג טשינ סָאד זיא םיא רַאֿפ

 זַא ,ארבס א זיא'ס .ןיגינעק רעד ןופ רעטבילעג רעד זיא הַארנ

 ,ןַאמ אזא ןופ ןוא טנָאזעג םיא סָאד טָאה ןיילא טענַאוטנַא ירַאמ

 ףליה ןייק רע טָאה ,בייוו ןייז טימ ןעננואיצַאּב עמיטניא טָאה סָאװ

 ,ןזיוועגקירוצ ןפיולטנא ןגעוו ןַאלּפ םעד טָאה רע ןוא ,טלָאוװעג טשינ

 -מוא ךיז טעוװ רע ןעוו זַא ,ןענעזרעפ ןטעּבעג ךָאד רעּבָא טָאה רע

 עשיאעּפָאריױא עלַא זַא ,ןעז רע לָאז ,דנַאלסיוא ןייק קירוצ ןרעק

 ַא ראפ סָאװ ןיא םעד ןנעוו ףירנַאּב ןרָאלק ַא ןּבָאה ןלָאז תוכורמ

 ;יגינעק יד ןוא גינעק רעד טציא ךיז ןעניפענ סע עגַאל רעכעלקערש

 .ךיירקנַארפ ןופ

 ייז זַא --- ,טקירנעעג רע טָאה --- ,טרָאד ייז טנָאז ןוא ---

 ָאד ןלעוו רימ סָאװ ,ךַאז ןייק ןופ טשַאררעּביא ןייז טשינ ןלָאז

 , .ןַאט
 עשידנעלסיוא יד זַא ,ןנָאז וצ ןעוועג ןסיוא וע זיא טימרעד

 ןענעז סָאװ ,ןטַארקָאטסירַא עשיזיוצנַארפ יד ךיוא ןוא תוכולמ

 םינ רע ןעו לָאמ עלַא זַא ,ןסיוו ןלָאז ,דנַאלסיױא ןייק ןפָאלטנא

 סָאד זיא ,גנולמַאזרַאפ רעוויטאלסינעל רעה ןופ גנורעדַאפ א ךָאנ

 -רעד רָאנ ,ײױזַא ןעוועג זיא ןקיוו רעטוג ןייז סָאװ ,רַאפרעד טשינ

 .טַאהעג טשינ הרירּב רעדנַא ןייק טָאה רע סָאװ .רַאפ

 זַא ,ןזייוו טלָאװװעג ךיוא רע טָאה טייקכאווש ןייז ןיא וליפַא

 ןעוו זַא ןוא םוטנינעק ןופ טייקידריוו יד ןצעש וצ יו טסייוו רע

 טשינ ןפוא םושּב רע טלָאװ ,םיא ןָא טעדנעוועג) רָאנ ךיז טלָאוװ'ס

 טלָאװ רע ןוא עיכרַאנָאמ רעד ןופ טכַאמ יד ןעקנערשַאּב טלָאװעג

 -סטָאג, סלַא .'טכעה עקילייה, ענייז ןהירנא טזאלעג טשינ

 | .""רעטּבלַאזעג

 ןבילבעג ןעזרעפ ןזיא ראורּבעפ ןט-18 ןופ טכַאנ רעטנעי ןיא

 טענַאוטנַא ירַאמ טיס טכארּברַאפ טָאה רע ;ץַאלַאּפ-ורעלויט ןיא

 גינעק רעד ןוא ,ירפ רעד ןיא זיּב רעמיצ-ףָאלש ןטַאוװירּפ ריא ןיא

 ..,לרָאּפ ןטבילרַאפ םעה ןרעטש ןעמוקניירַא טגַאװעג טשינ טאה

 ןַאלּפ םעד ןנעו טדערענ רעדיוו יירד עלַא ןּבָאה ןגרָאמ ףיוא

 עיצולאוװער יד ןקיטשרעד ןענעק וצ ךָאנרעד ידּכ ,ןפיולטנַא וצ

 רעדיוו טָאה נינעק רעד ןעײמרַא עשידנעלסיוא ןופ ףליה רעה טימ

 ןֿבעגעג רעּבָא טָאה רע ,טשינ רע טעװ ןפיולטנַא זא ,טרעפטנעעכ
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 נָא ןלָאז תוכולמ עשידנעלסיוא יד זַא ,ףיורעד גנומיטשוצ ןייז

 -קנארפ ןיא עיצולאוװער רעד ןנעק ןעלטימ עטסננערטש יד ןעמענ

 יי / .ןעיײמרַא ערעייז טימ ןצונַאּב ךיז ןוא ךייר
 ןייק קיהוצ ןרָאפעגקעװַא ,רעטלעטשרַאפ ַא ,זיא ןעזרעפ

 "עג ךיז טָאה רע סָאװ ,לָאמ עטצעל סָאד ןעוועג זיא סָאד .ןדעווש

 -עג םיא רַאפ ןיוש זיא טציא יו ױזַא ןוא ,רעטבילעגנ ןייז טימ ןעז

 טָאה ,ךיז טניפעג יז רַאפעג רעסיורג ַא רַאפ סָאװ ןיא רַאֿלק .ןעוו
 ןגייצרעּביא וצ ןּבענעגנייא םיא ךיז טָאה'ס זיּב טורעג טשינ רע

 -ניא יד ןיא רָאנ טשינ זַא ,תוכולמ עשידנעלסיוא יד ןֹופ עקינייא

 -ניא יד ןיא ךיוא רָאנ ,עיכרַאנָאמ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןסערעט

 ןקיטשרעד ךיילג ייז ןזמ סעיכרַאנָאמ ענעגייא ערעייז ןופ ןסערעט

 ' ,ךיירקנַארּפ ןיא עיצולָאװעה יד

 ןשידעווש םנופ לז רעד טימ םיא סָאד ךיז טָאה ןּבעגעגנייא

 עיצולַאװער ַא רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רעכלעוו ,סואווַאטפוג גינעק

 ךיז וצ ןגירצענוצ טָאה רע .ךוט ןטיור א רַאפ סקָא ןַא יו טקנוּפ

 -ןר יד ךיוא .ןסיירּפ ןופ גינעק םעד ןוא עינַאּפש ןופ גינעק םעד

 -סיורַא טקיליוועגנייא טָאה עסיורג יד אנירעטאקעי עצירַאצ עשיס

 יד ולפַא ,ךיירקנַארפ ןיא עיצולָאװער יד ןקיטשרעד ןפלעהוצ
 ,ןטסילַאיָאר יד ןפלעה וצ טזירג ןעוועג זיא קילּבוּפער עשירַאצייװש
 רעד אקוד סָאװ ,ןעוועג זיא ייּברעד עטסקידריווקרעמ סָאד ןוא
 ןופ רעדורב ַא ,רעטייוצ רעד דפָאּפָאעל רעזייק רעשיכיירטסע
 טַאהעגנ טשינ ןוא ט?קנעווקעג ?סיּבַא ךיז טָאה ,טענַאוטנַא ירָאמ

 -ןלמ עטקיניארַאּפ יד ןָא ןסילשּוצנֶא ךיז קשח ןסרַאטש רָאנ ןייק
 .ךיירטנַארפ ןופ ןיגינעק יד ןוא גינעק םעד ןעועטַאר ןוא תוכ

 צ ןעיצוצוצ ךיוא םיא ןּבענעגנייא ךָאד ךיז טָאה סע רעּבָא =

 -ונעג ץענערג טייז רערעדנַא רעד ןופ ךיז ןּבָאה ןַאד ןוא ,דנֹוּב

 ,המחלמ טימ טעשארטסענ טָאה'מ --- ןעגנונרָא ןגָארט ןעמ

 .עיצולאווער יד ןקערשינַא טוואורּפעג טָאה'מ

 -י יד ףיוא ןוא ,רעטימענ יד טציירעצ רעמ ךָאנ טָאה סָאה

 יד ףיֹוא ךיוא ןוא גנולמַאזראפ רעוויטַאלסינעק רעד ןופ ןעגנוצ

 ןעמונעג ךיז ןּבָאה ןּבולק ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ

 ןיירַא ךיז ןשימ תוכולמ ערמערפ סָאװ ,םעד ןגעק ןטסעטָארּפ ןרעה

 טקידפושַאּב טָאה'מ .ן ןטייהנגעלעגנָא עכעלרעניא סכיירקנַאהפ ןיא
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 רעשרעה  עטניורקעג יד ןָא יז טצייר סָאד זַא ,טענַאוטנַא ירַאמ
 יד ןוא ,ךיירסנַארפ ןיא עיצולָאװער-סקלָאפ רעד ףיוא עּפָאריײא ןופ

 | רנורג ןָא ןעוועג טשינ רעכיז זיא גנוקידפושַאּב
 ,סנקלאװ-חמחלמ ןגָארט ןעמונעג ךיז ןּבָאה עּפָארייא רעּביא

 טפרַארעג רַאפרעד ךיז טָאה רעדנעפ עהעדנַא עלַא יו רעמ ןוא

 ןעוועג ןַאד ןיא עכלעוו ,עיצולָאװער יד לייוו ,ךיירקנארפ ןקערש

 טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה ,גנונדרא רעיינ א ףיוא גָאזנָא ןַא זיולּב
 טָאה ןוא גינעק א ןסעזעג ךָאנ זיא ןָארט ןפיוא ןוא ,טקיטסעפַאּב
 ענייז א ןוא הלּפמ ַא ןּפַאכ לָאז דנַאל ןגייא ןייז זַא ,טקוקעגסױרַא

 | .דלעמפטכאלש ןפיוא ןרילרַאפ ןלָאז ןעיײמרַא

 -סיוא יד סָאװ ,טימרעד טיירפעג ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 ױוַא ןוא ,ףליה וצ ןעמוק וצ ןיוש ךיז ןטיירג תוכולמ עשידנעל

 ןשּפיה א טָאה ,רעטּבילעג ריא ,ןעזרעפ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז יו

 יז ;רעּביל ןוא רערעייט ךָאנ ןרָאװעג ריא רע זיא ,םעד ןיא ?ייט
 ףליה וצ ןעמוק טעװ עּפָארײא ץנַאג ןעוו ,טציא זַא ,טפָאהעג טָאה
 .םולּב ןיא ןעקנירטרעה עיצולָאװער יד ןעמ טעװ ,ןעײמרַא טימ
 -םעפַאּב רעדיוו ךיירקנַארפ ןיא עיכרַאנָאמ יד ךיז טעװ ןַאד ןוא

 .""ןטייצ עטוג ,עטלַא,, יד קירוצ ןרעקמוא ךיז ןלעוו'ס ןוא ןקיט
 ,ןייֵלַא טקַאפ רעד ,טסיזמוא ןעוועג רעּבָא זיא גנונעפָאה ריא

 םביירקנַארפ ןיא ןשימניירַא ךיז ןליו תוכולמ עשידנעלסיוא סָאװ

 -ָאווער םעה ןדנוצעגנָא רעמ ךָאנ טָאה ,ןטייהנגעלעגנָא עכעלרעניא

 םוטעמוא ;גנורעקלעפַאּב רעשיזיוצנַארפ רעד ןֹופ טסייג ןרענָאיצול

 -וק ןגָארטעג ךיז ןּבָאה םוטעמוא ,ןטסעטָארּפ טרעהעג ךיז ןּבָאה
 ןוא ,טולב ןּפָארט ןטצעל ןזיּב עיצולָאװער יד ןצישַאּב וצ תול
 -ָאה יד טרעטשעצ טָאה סָאװ ,ךַאז ַא ךָאנ ןעשעג זיא ןַאד טקנוּפ
 - :טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןעגנונעפ

 -צולּמ זיא ,ךיירטסע ןופ גינעק רעד ,רעטייווצ רעד דֿפַאּפָאעל
 ןיא 1799 רָאי ןופ ץרעמ ןטשרע םעד ןוא ,ןרָאװעג קנַארק גנול
 ' .ןּברַאטשעג רע

 ,ןפָארטעג רענוד ַא ןופ יװ טליפעג ךיז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ
 .ןֿברָאטשעג זיא רעדורב ריא זַא ,סעיינ יד טרעהרעד טָאה יז ןעיז

 טָאה רעניּבָאקַאי יד ןּופ טנעגַא ןַא רָאנ ,שרעדנַא טשינ --
 | .טגָאזעג יז טָאה --- !טמסרַאפ םיא
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 זייווצ רעד ץנַארפ ףױרַא ןַאד ןיא ךיירטסע ןופ ןָארט ןפיוא

 סטענַאוטנַא ירַאמ ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ריפ ןופ ןַאמרעגנוי ַא ,רעט
 הילש ; ןלעיצעּפס ַא םיא וצ טקישעג ןַאד טָאה יז ,קינעמילּפ ַא

 יה | ;ווידּב ַא טימ

 םיאאנוש .ערעזנוא יו ,ןרילרַאפ טשינ טייצ ןייק ןרָאט ריס,
 ,טייצ ןייק טשינ ךיוא ןהילרַאֿפ

 -עג טשינ ךיז טָאה רעזייק רעשיכיירטסע רעיינ רעד רׂעֹּבֶא

 --וַאק רעטסינומ םנופ סולפנייא ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא רע ;טלווא

 לייורעד ךיז הףרַאד ךיירטסע זַא ,ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ץינ

 ךיז רעדָא ,עטנַאט יד ןקיאורַאּב וצ ידּכ רָאט .ןשימניירַא טשינ
 -ַאמָאלּפיד א טקישעגוצ ריא רע טָאה ,ריא ןופ ןעּפעשטּפָא טַאלג
 ,ננוניימ עּבלעזיד םעד ןנעו טָאה רע זַא ,,רעפטנע ןכעלּביל-שימ

 ןעמ טָאה סָאד ןוא ,ךיירטסע ןופ רעזייק רעקידרעירפ רעד סָאוװ

 ,ליוו ןעמ יו ןשטייטסיוא טנעקעג

 רָאע רעזייק רעשיכיירטסע רעה יו םעד ךָאנ ןכָאװ רַאּפ ַא

 -עג םערטסרעקנא ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ַא טָאה ,ןּברָאטשעג זיא דלֶאּפ

 -גײרַא םיא ןיא טָאה רע .סואוואטסונ גינעק ןשידעווש םעד ןסָאש

 ןיא גינעק רעד ןיהואוו ,לַאּבזדַארַאקסַאמ ַא ףיֹוא ?יוק ַא ןסָאשעג

 יי .ןעגנערברַאפ ןעמוקעג
 רעשירעווש רעטעדנואוורַאפ רעד טָאה --- ,ליוק יד טָא ---

 טעוו -- ,ןברַאטש םייּב ןטלַאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו ,טגָאזעג נינעק

 -י ..זירַאּפ ןיא רענינָאקַאי יד ןעיירפרעד קרַאטש רעכיז

 גינעק בעשידעווש רעד זיא 1799 רָאי ןופ ץרעמ ןט-29 םעד
 ךיירפ ַא ןעוועג ךעלקריוו זיא סָאד ןוא ,ןברָאטשעג סואווַאטסוג
 ןוא ,רעּבָא טענַאוטנַא ירַאמ רַאפ ,זירַאּפ ןיא רעניבָאקַאי יד רַאפ

 ,ֿטָאלק רעסיורג א ןעוועג סָאד זיא ,ןט-16 םעד סיאול רַאפ ךיוא
 סואווַאטסונ זיא עּפָארייא ןיא רעשרעה עטניורקענ יד ןשיווצ לייוו

 ןיא / ןוא גנעל רעד ןיא טקערטשעג ךיז טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג

 יד ןקיטשרער וצ ןעלטימ עטסננערטש יד ןעמענֹוצנא טיירב רעד

 ' | .ךיירקנַארפ ןיא עיצולאווער

 ער ךיא סע זא ,ןעניימ טשינ ןגעווטסעדנופ דעּבָא ףרַאד'מ
 םעד | .םיאולי -ןעװעטַאר וצ ןּבעל ןיא ןעגנַאגעג גינעק ןשידעווש

 ןופ ענייא ןעוועג םיא ייּב זיא סָאד .טענַאוטנַא ירַאמ ןוא .ןטײ6
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 סָאװ ,ץלַא ןָאטעג טָאה ןעזרעפ ףַארג שטָאכ ,ןגרָאז עטסנעפס , יד
 . ןָאט וצ סָאד ןסולפנויאַאּב וצ םיא ,טגעקעג רָאנ .טָאה רע

 . ײרעטנַאלּפרַאפ ַא רעייז ןעוועג ןַאד עגַאל יד זיא ןיימענסַא .ןיא ||

 -רעה עטניורקעג עקיטכעמ יד שטָאכ זַא ,ןנָאז ןעק ןעמ ןוא ,עט

 יד טימ גנודניּברַאפ ןיא ןענַאטשענ ןַאד ןענעז עּפָאריײא  ןופ רעש

 יד (ןּבָאה ,ץַאלַאּפ-ירעלװט םניא רעשרעה עטניורקעג ענעלַאפעג

  .ןכארּפש ערעדנוזַאב ייווצ ףיוא טדערעג .םידדצ ייווצ

 טָאה עּפָארייא ןופ רעשרעה עטניורקעג יד וצ ווידב עדיא ןיא

 םִאד ,ןּבעל ריא ןעװעטַאה ןנעװ טדערעג ץלַא טענַאוטנַא יֹרַאמ

 טָאה יז .ןַאמ ריא ןופ ןּבעל סָאד ךיוא ןוא רעדניק עריא ןופ ןּבעל

 -לעזַא ןופ ןוא ,ןליפענ ףיוא ,ןטנעמיטנעס ףיוא ןקריוו טוואורּפעג

 ,ייז ייּב םורָאו טכַאלעגסױא ךיז ןשטנעמ ענעי ןּבָאה ןכַאז עֿכ
 טשינ ןיא ,רעקיטילָאּפ ערעייז ןוא רעשרעה עטניורקעג ענעי ייּב

 ןופ טייקטסעפ יד רָאנ ,ךרַאנַאמ ַא ןופ ןּבעל סָאד קיטכיוו ןעוועט

 טשינ עיצולַאוװער יד ןקיטשרעד טלָאװשג ןּבָאה ייז ,עיכראנָאמ א

 ,ןט16 םעד סיאול ןופ סנּבעל יד ןעװעטַאד וצ ידּכ ,םעד ּבילֹוצ

 יד ןרעכיזרַאפ וצ ידּכ רָאנ ,רעדניק עריא ןוא טעגַאוטנַא ירַאמ
 לייוו ,רעדנעפ ענעגייא ערעייז ןיא סעיכרַאנָאמ יד ןופ ץנעטסיזקע
 טָאה עיצולאװוער יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןוא טסואווענ טוג ןּבָאה ייז

 ןיא דנַאֿפ ןייא ןופ ןפרַאוװװצרעּבירַא ךיז טפַאשנגייא יד ךיז ןיא

 טשינ ריא ןיא םימי עסיורג ןופ טייקטייוו יד וליפא זַא ,ןרעדנַא

 ןיא עיצולַאװעה רעד טומ לַאפ רעד ןעוועג זיא/ס יו ,געוו ןיא

 | -  .עסירעמַא
 -עווש רעד טקירדעגסיוא סָאד טָאה ערעדנַא עלַא יו רערָאלס | 1

 8 ןיא ;ןסָאשעג םיא טָאה'מ רעדייא ,סואווַאטפוג גינעק רעשיד
 -קנַארפ ןיא רָאדַאסַאּבמַא ןייז וצ טקישענוצ טָאה רע סָאװ ,ווירּב
 ןציז טעוו'ס רעוו ,סיוא טשינ טכַאמ'ס זַא ,ןּבירשעג רע טָאה ,ךייר

 -17 רעד סיאול ,רעט-16 רעד סיאול ,ןָארט .ןשיזיוצנַארּפ .ןפיוא
 רקיע רעד ;רעט-10 רעד ?רַאש רעדָא ,רעט-18 רעד םסיאול ,,רעט
 יז ןוא (עיצולָאװער יד) גנַאלש יד ןקיטשרעד לָאז'מ זַא ,ראנ זיא
 י ר .ןטכינרַאפ ןצנַאגניא

 -רעה עטניורקעג ערעדנַא יד ייּב ךיוא ןוא ,םיא ייּב זיא .סָאד ||
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 ?ןלָאװעה .יד ןקיטשהעד -- רקיע רעד ןעוועג ,עּפָארייא ןופ רעש

 יי י !לצרָאו ןטימ ןסײרפױרַא יז ,עיצ
 עג ןפאשעג זיא ,רקיע רעד ןעוועג ייז ייב זיא סָאד ?ייוו ןוא

 ,ןכירקוצסיורא רעהוש ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ןופ ,רעטנָאלּפ ַא ןרָאװ

 עשידנעלסיוא טימ ךיירקנארפ ןיא עיצולָאװער יד .ןקיטשרעד

 סָאוװו ,עיכרַאנָאמ עקיטכעמ ַא ןלעטשנייא ןסייהעגנ טָאה ,רעטילימ

 -םיוא סָאד יוװ םעדכָאנ סיפ ענענייא עריא ףיוא ןייטש ןענעק טעוו

 ןוא עקיטכעמ א .ןעיצסיױרַא ןיוש ךיז טעוװ רעטילימ עשידנעל

 ךרַאנַאמ רעד ןעו ,ןַאד זיולב ךעלנעמ ןיא עיכדַאנָאמ עקראטש

 ןעמ טמעט ואוו רעּבָא .רעטקַארַאכ ןקרַאטש א טימ שטנעמ ַא זיא

 -10 רעד סיאוק ?עיכראנָאמ רעשיזיוצנַארפ ַא ראפ ךרַאנָאמ אזַא

 םיא רַאֿפ טעוז'מ ּביוא ןייז טעוו עשז סָאװ זיא .טשינ סָאד זוא רעט

 ןטלַאה טשינ םיא ּבילוצ ךָאד ןעק'מ ?עיצולָאװער יד ןסיטשרעד

 ןיא'ס ןוא .קידנעטש ךיירקנַארפ ןיא רעטילימ עשידנעפסיוא ןייק

 סָאד ןעמענקעוַא טעוװמ יװ לענש יווַא זַא ,רעכיז יו רעמ ךָאד

 .עיצולאועד א ןכערּבסיוא רעדיו םעוו ,רעטילימ ,עשירנעלסיוא

 ןיא רעטילימ עשירנעלסיוא :הרצ ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא םעד ץוח ןוא

 ןוא ךעלעקניו יד ןיא ךיז טקיטש עיצולָאװעה א ואוו ,דנַאל א

 םעד ןופ טקעטשעגנָא ךיוא ןיילַא טהעוו ,דרע רעד רעטנוא טּבָארג
 ערעדנַא ןיא ןענַארט ןיוש ןענעז ןַאד ןוא טסייג ןרענַאיצולַאוװער

 ..רעכיז ןצנַאגניא טשינ ךיוא רעדנעל

 יד ןופ םליה רעד םימ ,ליטש רעד ןיא רעּבירעד ןעמ טָאה

 -קנַארפ ןופ ןפאלטנא ןענעז עכלעוו ,ןטַארקַאטסירַא עשיזיוצנארפ

 ךיז קידעצונַאּב ,ןעגנורעװשרַאֿפ ןוא םעגירטניא טּבעװעג ,ךייר

 ערעייז ןיא טולב ףךעלנינעק ןּבָאה עכלעוו ,ןצנירפ סָאװ טימרעד

 :;ןלופענ עכעלשטנעמ עכעלניוועג ןייק טשינ ןּבָאה ,ןרעדא

 -עוו ףיוא ,טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ףיורעד טקוקעגסיױרַא טָאה'מ =

 ןא 0 רעקיצנייא רעד זיא וי זש זַא ,טנַאזעג טָאה ָאּבַארימ ןעמ

 ןָארט ןופ ןצעזרעטנורַא לָאז ,'/ףיוה ןכעלנינעק ןשיזיוצנַארפ םניא

 ,ןַאה ןוא ,טנעה עריא ןיא טכַאמ יד ןעמענרעּביא ןוא ןַאמ ריא
 םָאוװ ,ןטייקכעלנעמ עיינ ןרעוו ןפאשעג ןקעװ ,טסנעדעג ןעמ טָאה

 טעוו'מ רעדָא ;עּפָארייא ןיא ןענָארט עלא ראפ  ךעלצונ ןייז ןלעוו

 -רעד ןסַאֿפ ךיז טעוװ יז ןעוו ,ןריגער ןזָאל ןינינעק עשיזיוצנארפ יד
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 ,ןעז טעוו'מ רעדָא ,טנַאה עקרַאטש ַא ןזײװסױרַא טעװ יז ןעוו ,וצ

 שרוי םענילקס םעד ,עלעגעיי ריא נינעק סלַא ןעניורק לָאז יז זַא

 ןוא ,רעט-1/ רעד סיאול סלַא ןיוהק יד ןגָארט טעװװ דע ;ןָארט ןופ

 ןרעו טמיטשַאּב טעװו ,הכולמ יד ןריפ טעװ סָאװ ,טנעגער סלַא
 סנט-16 םעד סיאול ןֹופ רערעטלע רעד ,סנעווַארּפ ןופ ץנירּפ רעד
 | .רעדירּב ייווצ

 אנירעטַאקעי ןייק ןעוועג טשינ טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא זיא

 טמַארעגּפָא ןוא ןָארט ןופ טצעזעגרעטנורַא טָאה עכלעוו ,עסיורג יד
 יז ,דנַאלסור ןופ רַאצ םעד ,ןטירד םעד רטָאיּפ ,ןַאמ ריא געװו ןופ
 ױזַא טשינ ןוא אנירעטַאקעי יו טומ ליפ ױזַא טאהעג טשינ טָאה
 ריא ןעניורק יו ךַאז אזא ןזָאלרעד ךייש סָאװ ןוא ,ןטייקיאעפ ליפ
 ןופ ץנירּפ םעד ,רעגָאװש םעד ןּבָאה ןֹוא גינעק םלַא ןוז םעניילַק
 סנניי סָאד זיּב הכולמ יד ןהיפ טעוװ סָאװ ,טנענעד םלַא ,םנעוװַארּפ
 ןטבארט וליפַא יז טָאה םעח ןגעוו רעסיורג ַא ןסקַאוװסיוא טעוו
 טָאה יז ןוא טנעקעג טוג רעגָאװש םעד טָאח יז לייוו ,טַאהעג ארומ
 ,ךַאז ַאזַא רַאפ ןליפַא ןלעטשּפָא טשינ ךיז טעוו רע זַא ,טסואוועג
 ןופ רעטומ ןייז ןקישסױרַא ןוא גינעק םעניילק םעד ןעמסרַאפ יו

 / ..ןָארט םעד ןּפַאכרַאפ וצ ןיילַא ידֹּב . ,ךיירקנארפ
 -ייא עכעלנעממוא ןוא עכעלנעמ ןופ ליונק ַא ןעוועג זיא סע

 -יױצנַארפ יד זיא ךיירקנארפ ןופ ךרַאנָאפ רעכַאװש רעד ;סעגירט
 -עג עּפָארייא ןופ ןטסיברַאנַאמ יד .ךיוא ןוא ןטסיכרַאנָאמ עשיז
 -נורַא טשינ ןעק'מ סָאװ ,ןייּב ַא --- זלַאה ןיא ןייּב א יװ ןענַאטש
 ,יױזַא ןעמוקענסיוא זיא'ס ןוא .ןעיײּפשסױא טשינ ןוא ןעגנילשרעט
 רעד געוו ןיא ןענַאטשעג טענַאוטנַא ירַאמ ןזיא טייז ןייא ןופ זַא
 רעד סיאול ,ןַאמ ריִא זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ .ןוא ,עיצולָאװער
 דענייק ןוא .עיצולאווערדטנַאק רעד גע ןיִא ןענַאטשעג ,רעט6
 ןּבָאה טנעקעג טשינ ןוא טַָאהעג טשינ טָאה םידדצ  ייווצ יד ןופ
 יד טשינ ןוא ,עיצולאוװער יד טשינ --- ייז טימ עיטַאּפמיס ןייק
 | | - .עיצולַאװעררטנָאק

 -עג טייצ עצנַאג יִד זיא טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ םעד .רעּביא
 טָאה רעכלעוו .,רעזייק ןשיכיירטסע ןטימ גנודניּברַאפ ןיא ןענַאטש
 ףיידסנַארּפ - ןשיווצ ןעגנואיצַאּב יד ןענעז ,טקקנייווקעג ץלַא ךיז
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 מאה ךיירקנַארפ ;ןגיוצעגנָא קרַאטש רעייז ןרָאװעג ךיירטסע ןוא
 -וירטסע רעד סָאװ ןופרעד טסידיילַאּב קרַאטש רעייז טליפעג ךיז
 -?עזעג .יד ;?לדרעווש ןטימ ןעכָאפ ןייא ןיא טלַאה רעזייק רעשיכ
 לאז'מ זַא ,רַאפרעד ןעוועג זיא ךיירקנַארּפ ןיא גנוניימ עכעלטפאש
 טימ קלָאט ַא ןכַאמ ?לָאמעלַא .רַאפ לָאמנייא .ןוא גירק- ןרעלקרעד
 ןט-20 םעה ןוא ,ּפָאק ןרעּביא קידנעטש  טגנעה סאו ,ארומ רעד
 ןעגנואווצעג ןעוועג רעט-16 רעד םיאול זיא 1799 רָאי םנופ ?ירּפַא
 לעיציּפָא ןוא גמולמאזראפ רעוויטַאלסינעק רעד ןיא ןעמוק וצ
 ,ךיירטסע גירק ןרעלקרעה

 ןיא טענַאוטנַא ירַאמ לייוו ,ענַאל ענדָאמ ַא ןפַאשעג טָאה סָאד
 רעבלעז רעה ןיא רעּבָא ,ןיסעצנירּפ עשיכיירטסע ַא ןעוועג ךָאד
 טָאה ,םענעגנָא טשינ ןעוועג ריא סָאד זיא טייז ןייא ןופ סָאװ םייצ
 המחלמ ַא סָאװ ,טימרעד טסיירטעג טייז רערעדטַא רעה ןופ ךיז' יז
 -ָאמ יד טעוװ ןַאד ןוא עיצולָאװער רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ רשפא טעװו
 טרעביזעג ןייז ךיירקנַארפ ןיא עיכרַאנ

 םורא זיולּב טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענעז ןעקנַאדעג ערוא עלַא
 יז טָאה ייברעד ןוא ,עיצולָאװער יד ןקיטשרעד --- עלעטניּפ ןייא
 ןיא ןסיוו ןזָאל וװ ךַאז ַאזַא ראפ ןליפַא טלעטשעגּפָא טשינ ךיז
 -יירעּברַאפ עשירעטילימ יד ןגעוו רעזייק ןשיכיירטסע םעד םייחעג
 ,רענעלּפ עשירעטילימ יד ןגעװ ןוא טכַאמעג ןרעוו סָאװ ןעננוט
 -ַאב'מ ןכלעוו רַאפ ןכערּברַאפ ַא -- טעבראעגסיוא ןרעוו סָאװ
 ,טיוט ןטימ ךעלנייוועג טפארטש

 טָאה ךיירקנַארפ זַא ,ַאזא ןעוועג ענַאל יד זיא םורַא ןוא םורָא = }
 זיא סע :המחלמ' ַא ןריפ יו ךאז .ַאזַא ןענינרַאפ טנעקעג טשינ ךיז
 -נופנייא ,דנַאל םנופ ןּברוח םעּד ןעיוּבוצפיוא טעּברַא גונעג ןעוועג
 -ָאווער רעד ןופ ןסניוועג יד ןקיטסעּפַאּב ,גנונדרַא עיינ יד ןעוועד
 עיגרענע עסַאמ א ןוא טייצ ךס א טרערָאפעג טָאה סָאד ןוא ,עיצול
 ןיא םעד ץוח .דנַאפ ןיא ןשטנעמ עטסקיאעפ ןוא עטסעּב יד ןופ
 ןיא ןריציפָא ןוא ןלַארעגעג ןיא ?גנַאמ רעסיורג ַא ןעוועג .ןַאד
 -סירַא עֶלַא ,ןריציפָא ןוא ןלַארענעג עטסעּב יד לייוו ,ײמרַא רעד
 ,עיצַארגימע רעד ןיא ןעוועג ןַאד ןענעז ,תורוד-רוד ןופ ןטַארקַאט
 ןייק ןפָאלטנַא ייז ןענעז ןטַאהקָאטסירַא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ
 -טנסיורא טאהעג טשינ ךָאנ ןַאד טָאה עיצולָאװװער יד ,דנַאלסיוא
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 סָאװ ,עטלַא יד ףהיוא ןוא ןרידנַאמָאק עשירעטילימ שקינ ןייק ןּבעֶנ

 טשינ ךיז ןעמ טָאה ,דנַאלסיױא ןייק ןפָאלטנַא טשינ רָאהג ןענעז

 -ַאיאר, עטעגרָאּברַאֿפ - ןעוועג ןענעז .ייז ?יױװ ,ןזָאלרַאפ טנעקעג

 גנולדנַאה .עשירעטעררַאפ יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד .''ןטסיפ

 -ימ ןּבעגענרעּביא םייהעג ןיא טָאה עכלעוו ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ

 "גואוו ןייק ראג רעּבירעד זיא'ס ןוא ,אנוש םעד תודוס עשירעטיל

 .אנוש ןטימ ןסיױטשנעמַאזוצ עטשרע יד ייּב סָאװ ןעוועג טשינ רעד

 ןיא ןטילעג ײמרַא עשיזיוצנַארפ יד טָאה דלעפ-טכַאלש ןפיוא

 ןטַארלַאס עשיזיוצנַארפ יד ;רערעדנַא רעד רַאפ רעסערג הלפמ

 -עגסיוא ייז ןּבַאה קידנפולטנַא ןוא קינַאּפ ַא ןיא ןפַאלטנַא ןענעז

 טעגרהעגסיוא ןוא ןריציפא ענעגייא ערעייז ףיוא ןרָאצ םעד טזָאפ

 | .ייז ןופ עסַאמ ַָא

 יטנפע טָאה'מ סאו ,ןעוועג טשינ רעדנואוו ןייק ךיוא זיא םע

 -סיוא ןּוא עילימַאפ עכעקגינעק יד טקידלושַאּב תולּפמ יד .ןיא על

 .טענאוטנַא ירַאמ ףיוא ןרָאצ ןצנַאג םעד ןסָאגעג

 ןעמ טָאה --- ,קירלוש ץלַא ןיא זיא ,ןירעכיירטסע יד ,יז ---

 | | יי .טגָאזעג

 ןיירק ערענאיצולַאװער יד ןיא ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא |

 ןופ ןצעזרעטנורַא ןט-16 םעד סיאול לָאז'מ זַא ,ןפָא טרערעג ןיוש

 ןיא ,ץנירּפןיורק םעניילק םעד ,שרוי ןייז ןּבעגרעּביא ןוא ןָארט

 לָאז  סָאװ ,רעריפ ןרענָאיצולָאװער םענעעזעגנָא ןַא ןופ טנעה יד

 ,רעּבלעז רעד ,סעיאיוס חלג רענעזעוועג רעד ןוא ,הכולמ יד ןריפ

 יַאנ טיִמ ןעמַאזוצ ,1799 ןיא ,רעטעּפש רָאי 7 טימ טָאה רעכלעוו

 ,ריעמוירב ןט-18 םנופ שינערעקרעּביא יד טכַאמעג ןענָאעלַאּפ

 ַא ןיא ןרַאּפשרַאפ טענַאוטנַא ירַאמ לָאז'מ זַא .,ןגָאלשעגרַאפ טָאה

 ןטּפשמ יז ןוא טכירעג םוצ ןלעטשוצ יז לָאז'מ רעדָא ,ריטסַאנָאמ

 | . .ןירעטעררַאֿפ ַא סלַא

 ןַא ,ןעזעננייא טַאחעג יװַאנרַאב ןיוש טָאה טייצ רענעי ןיא

 רעד טימ םולש ןבַאמ וצ ױזַא יו ,טענַאוטנַא ידַאמ וצ תוצע ענייז

 ייס יו ייס םיא טנֿכָאפ .יז זַא ,ןפרָאװעגסױרַא ןענעז ,עיצולאוװער

 ןופ ףליה רעה הוא ןצנַאגניא ךיז טזָאלרַאפ יז זַא ןוא טשינ

 ירַאֿפ וצ ןסָאלשַאּב רש טָאה ןַאד .תוכולמ עשידנעלסיוא ,ערמערפ

 ;לּבָאנערג טָאטשסטרֹוּבעג ןייז ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא זירַאּפ ןזאל
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 רע רעדייא טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןעז ךיז טלָאוװשג רעּבָא טָאה רע
 ווירב ַא ןּבירשעגנָא ריא טָאה רע ןוא ,זירַאּפ ןופ קעװַא טראפ
 יי יי | ,םעד ןגעוו

 -עג טשינ יװַאנחַאּב טָאה ןפָא ץַאלַאּפ-ירעלויט  םניא ןעמּוק --|
 / רע ;ןּבעל סָאד ןלעטשנייא ןסייהעג טושּפ טָאה סָאד ?ייוו ,טנעק
 ,לָאמ עלא .,טבַאדרַאפ א רעטנוא ןענַאטשעג ךיוא ױזַא ןיוש זיא
 טימ ןעז ךיז ץַאלַאּפירעלויט םניא ןעמוק טפרַאדעג טָאה רע ןעוו
 ןיגינעק יד ןוא ןלעטשרַאפ טזומעג ךיז רע טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ
 -עג טשינ זיא'ס ואוו ,ריט רעד ייב טרַאװעג םיא ףיוא טָאה ןײלַא

 ירַאמ טימ ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמ סָאד ךיוא .רעטכעוו ןייק ןענַאטש
 גנַאֿפ ךיז רע טָאה ,לָאמ עטצעק סָאד ,ןפערט טפרַאדעג טענַאוטנַא

 ןעמוקוצניירַא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה'פ זיּב ןעיירה טפרַאדעג
 -עג ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,טקרעמַאּבמוא ץַאלַאּפירעלויט םניא

 .טרערורעצ ?רַאטש רעייז ןעוועג רע זיא ןיגינעק רעד טימ ןפָארט
 ןיא קילגמוא רעייא --- ,טגָאזעג דיא רע טָאה --- ,םַאדַאמ ---

 טא .ךיירקנארפ ףיוא ןעמוק ןיא טלַאה סָאװ ,קילנמוא רעד ךיוא
 רעייא ןיא ןלעטש ךיז לָאז ךיא זַא ,וצרעד טכַארּבעג ךימ טָאה סָאד
 ךיא סָאװ ,םעד טימ טשינ ןעמיטש תוצע עניימ ןַא ,עז ךיא .טסניד
 זַא ,ןגָאזוצסיוארָאפ טכער יד ךיז םענ ךיא ןוא ,קנַאדעג ןיא טָאה
 טשינ סטוג ןייק טעו ,ךיז טלַאה ריא ןכלעוו ייּב ,ןַאלּפ םעד ןופ
 זםלעה ךייא ןענעק עכלעוו ,יד ןופ טייוו וצ טנעז ריא .ןעמוקסױרַא
 ןלעו ייז רעדייא ךָאנ ענעריולרַאפ ַא ןייז טעוװו ריא ;ןעײמרַא טימ
 ךיז טניפעג'ס ּביוא ןזַא ,ךייא רעכיזרַאפ ךיא .ךייא וצ ןעמוקוצ
 תואיּבנג ןיימ זַא ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טשטניוו סָאװ ,רעצימיא
 טיירג רעּבָא ןיּב ךיא ;סָאד ךיא ןיּב ,ןרעוװו םיוקמ טשינ לָאז ןגָאז
 -טוא רעייא סָאװ ?יפענטימ םעד רַאֿפ ּפָאק ןיימ טימ ןלָאצַאּב וצ
 -עג ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא רַאפ ןוא ןפורעגסױרַא רימ ןיא טָאה קילג
 | | / ,,,ךייא רַאפ ןָאט

 ,רייר סיוװַאנרַאּב ןופ טרירעג ףיט ןעוועג זיא טענַאוטנַא ירַאמ = =
 ריא ייּב ןענעז ,קעװַא טרָאפ רע זַא ,טנָאזעג ריא טָאה רע ןעוו ןוא
 | | | .ןרערט טימ לופ ןרָאװעג ןגיוא יד

 םעד קידנטלַאה ,טגָאזעג יוװאנחַאּב טָאה -- ,טציא ןוא ---
 סָאד ןוא ,גנוניױלַאּב ַא ךייא ןופ ךיא גטַאֿפרַאפ --- ,ןגיוּבעגנָא ּפָאק
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 ...טנַאה רעד ןיא שוק ַא ןּבעג ךייא ןּביױלרעד רימ טכָאז ריא --- זיא

 ןעמ טָאה טנעמאמ םענעי ןיא ;דנריר רעייז ןעוועג זיא סָאה -- .

 קרַאטש ןיגינעק רעד ןיא ןיא יװָאנרַאּב זַא ,ןעז טנעקעג ךעפקריוו

 זיא רע ,ןּבענוצקעװַא ןּבעל סָאד ריא רַאפ טיירג זיא דע זַא ,טּבילרַאפ

 ןוא ןּפיצנירּפ ענייז ריא ּבילוצ ןּבעגוצפיוא טיירג טשינ ךָאד רעֶּבא

 גנושימניירַא רעד רַאפ טעּברַא סָאוװ ,עקילק רעד ןָא ןסילשנָא ךיז

 | .ןעײמרַא עדמערפ ןופ
 ןריפפיורַא טוואורּפעג ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןֹופ רענייק = -

 -ינייוו רעדָא רעמ ַא ףיוא ןט-16 םעד םיאול ןוא טענַאוטנַא ירַאמ

 ,ערייּב ייז לייוו ,נלָאפרע ןייק טָאהעג טשינ טָאה ,געוו ןקיטכיר דעק

 -ָאה ערעייז עלַא טגײלעגפױרַא ןּבָאה ,ןיגינעק יד יא גינעס רעד יא

 ןעײמרַא יד ףיוא רָאנ ,קלָאפ ןשיזיוצנַארפ ןפיוא טשינ ןעגנונעפ

 : .תוכולמ עדמשרפ ןופ

 טָאה ןיגינעק רעה ייּב ןוא גינעק םייּב לַאפכרוד ןּבלעז םעד ||

 -ָאמ עכעלטע זיא רעכלעוו ,יערומויד לַארענעג דעד טַאהעג ךיוא

 ןיא .טעניּבַאק םנט-16 םעד סיאול ןיא רעטסינימ ַא ןעוועג ןטַאנ

 -רַאפ יד טָאה --- 1792 רָאי םנופ ,יַאמ ןט-26 םעד --- טייצ רענעי

 -טנַאיַאמ יד ןעמענוצ לָאז'מ זַא ,סולשַאּב ַא ןעמונעגנָא גנולמַאז

 -וירט ןייק ןרעווש טלָאװועג טשייטנ ןּבָאה עכלעוו ,םיחלג יד ייּב סעק

 -ונעגנָא זיא טייצ רעּבלעז רעד ןיא .עיצוטיטסנָאק רעיינ רעד טייה

 ןיא ןלייט ענעדישרַאפ ןופ לָאז'מ זַא ,סולשַאּב ַא ךָאנ ןרָאװעג ןעמ

 ,ןטַאדלָאס ערענָאיצולַאװער טנזױט 20 זירַאּפ ןייק ןעגנערּב דנַאל

 יי ןט:19 םנופ ןעגנורעייפ יד ןיא ןקילײטַאּב ךיז ןלָאז עכלעוו

 .זיהַאּפ ןיא ןּביילּב ןיוש ייז ןלָאז ךָאנרעד ןוא

 םניישעג ףיוא ןּביוא ןופ וליפַא טָאה סולשַאּב רעטשרע רעד |

 ינֶא ןיוש טָאה הכולמ יד ּביוא ?ייוו ,רעטכערעג ַא רעייז ןייז וצ

 ךיוא יז עכריק .יד לָאז סָאװתַאפ ,עיצנטיטסָאק עיינ יד ןעמונעג
 -עצ ןעוועע ןַאד ןענעז ךיירקנַארפ ןיא םיחלנ יד ?ןעמעננָא טשינ

 -עג אי ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא --- סעירָאגעטַאק ייווצ ןיא טלייט

 םָאװ ,עכלעזַא ןֹוא ,עיצוטיטסנָאק רעיינ רעד טייהיירט ןריזאווש
 עסַאמ עסיורג ַאזַא דנַאפ ןיא ןזָאלרעביא .ןריואוושענ טשינ ןּבָאה

 יד טנעקרענא טשינ ךעלטנפע ןּבָאה עכלעו ,ןשטנעמ

 ַא ןעוועג טֹוׁשּפ ןיא סָאד ;טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ,עיצוטיטסנָאק
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 .א יז ןטכַארטַאב טנעקעג סָאד ןעמ טָאה ךָאנ וצרעד ןוא ,רַאפעג

 עייג יר ןעמונעגנא אי ךָאד טָאה ןיילַא גינעק רעד לייוו ,טַאררַאפ

 ,סולשַאב ַאזַא ןעמעננָא טזומעג רעּבירעד ןעמ טָאה ,עיצוטיטסנָאק

 .,סעקטנָאיאמ ערעייז ףיוא טכער יד ןרילרַאפ ןלָאז םיחלג ענעי זַא

 ןעגנערּברעּבירַא ןגעוו סולשַאּב ןטייווצ םעד ךייש סָאװ ןוא

 -לָאס ערענָאיצולַאװער טנזיוט קיצנַאװצ ןופ יײמרַא ןַא זירַאּפ ןייק

 יד -- ייּברעד ןוויטָאפ עריא טָאהעג גנולמַאזרַאפ יד טָאה ,ןטַאד

 -ערָאוװַאב רעמ סָאװ טזומענ ךיז טָאה'מ זַא ,אזַא ןעוועג .זיא עגַאל

 ,טשינ רשפא ןוא --- ,ןנָארטעגנמורַא ךיז ןֹּבָאה ןעננאלק ?ייווװ ,ןענ

 טריזינַאנרֶַא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ זא --- ,דנורנ ַא ןָא ןצנַאנניא

 םע טָאה'מ יו ,''ײטרַאּפ עשיכיירטסע,, ןִא ,עקילק עלעיצעּפס א

 עכעלקערש א טכַאניּב ןריפוצכרוד טעװענַאלּפ'מ ןוא ,ןפורעג

 ןירַאּפ ןיא ןענעז סָאו ,ןשטנעמ עלַא יד ןעליוקסיוא ןוא הטיחש

 .ןרענַאיצולַאוװער סלַא טנַאקַאּב

 טשינ ןסולשאב ייווצ יד ןֹּבָאה גינעק םנופ גנומיטשוצ רעד ןָא

 רעד טיול טכער ןייז ןעוועג זיא סָאד .ןרעוו טריפענכרוד טנעקענ

 -ץעזענ ַא ןריציפיטַאה טנעקענ טָאה רע --- עיצוטיטסנָאק רעיינ

 יו ןוא .ןריאָאטעװ טנעקעג ךיוא םיא טָאה רע רעדָא ,טקעיארּפ

 עכלעו ,ןשטנעמ עכַאװש טימ רענייטש רעד ךעלנייוועג זיא'ס

 רעד סיאול טָאה ,טשינ ףרַאד'מ ןעוו ןַאד אקוד ןייא ךיז ןענשקע
 רעקראטש א ןרָאוװעע ,טנשסעעגנייא ךיוא ךיז לָאמ סָאד רעטס6

 ןסייהטוג טלאוועג טשינ ןפוא םֹוׁשֹּב טָאה ןוא לָאמַא טימ שטנעמ

 .גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ןסולשַאּב ייוװצ יד

 "עה יד ;למוט רעסיורג א ןרָאװעג רנַאל ןיא ןיא םעד רעביא

 ףעד ;ןנייושרַאֿפ טנעקעג טשינ סָאד ןּבָאה ןבולק ערענַָאיצולָאװ

 רעד ֹואו ,ּבולק-ךרעילעדרָאק רעד ךיֹוא ןוא בולק-רעניבָאקַאי

 -יפ רעד ןעווענ זיא ןָאטנַאד רענדעה רערענַאיצולאװער רעפיורנ

 טסעטמָארּפ א וצ ןסאמ יד ןפור ןגעוו ןדער ןעמונעג ןּבאה ,רשר

 -עג םעד רעּכיא ןיא טעניּבַאקןרָאטסינימ םניא ךיוא ;םעד ןנעק

 ןאד זיא רעכלעוו ,יערומויד ל?לארענעג רעד ;סיזירק ַא וצ ןעמוק

 יראמ יב ןלעוּפ טוװאורּפעג טָאה ,רעטסינימ-טּפיוה רעד ןעוועג

 פילוִצ יד ןסייחטונ לָאז'מ זַא ,ןט-16 םעד טיאול ייב ןוא טענאוטנא

 ןטוג ןוייוסיורא טימרעד ןֹוא גנולמאזראפ רעד ןופ ןסולשאכ
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 ןעוועג ןענעז ,ןיגינעק יד יא ,גינעק רעד יא ,עדייּב רעּבָא .ןליוז

 יערומויד ?לארענעגנ רעה טָאה ןַאד ןוא טנשקעעגנייא רעייז

 .טרינניזעד

 םעד ןוא ,רעטסינימ ןייק ןייז טלָאװעג טשינ רעמ טָאה רע

 ןטימ ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג רע זיא 1792 ראי ןֹופ ינוי ןטס8

 -עג רעדיו םטָאה רע יו םעדכָאנ ןוא ,ןינינעק רעד טימ ןוא גינעק

 ןסולשַאּב ייווצ יד ןסייהטונ לָאז רע ,גינעק םייּב ןלעוּפ טוואודּפ

 טָאה ,ןָאט טשינ סָאד טעװ רע זַא ,טרעפטנעשג ץלַא טָאה רענעי ןוא

 :טנהָאוועג ייז לַארענעג רעד
 ןרעביא זַא -- ,טגָאזעע רע טָאה -- ,ןסיוו טלָאז ריא ---

 -עיא ךיז לָאז סָאװ ,רענייק ןעניפעג טשינ ךיז טעוװ דנַאל ןצנַאג

 ןייק ןריואושעגנ טשינ ןּבָאה עכלעוו ,םיחלנ ענעי רַאפ ןלעטש

 ךיא זַא ,ןסיוו ךיוא טלָאז ריא ;עיצוטיטסנָאק רעיינ רעד טייהיירט

 !רַאפעג ןיא ןּבעל רעייא טלעטש

 טוג ןעוועג זיא רע ;טדער רע סָאװ טסואוועג טָאה יערומויד

 ןעועג ןסיוא טשינ רעכיז זיא רע ןוא ,ענַאל רעד טימ טנעקַאּב

 רעטרעו עּבראה עכלעזַא טָאה רע סָאו ,טימרעד סטכעלש ןייק

 טָאה רע ,טרעקרַאפ .,ןּבענעג גנונרָאוו עטנערטש ַאזַא ןוא טדערענ

 ךעּבָא .טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד סיאול ןעװעטַאה טלָאװעג
 טָאה טענַאוטנַא ירַאמ --- ןפרָאװעגסיױרַא ןעוועג ןענעז דייר ענייז

 ,ננוניימ א סיוא טקירד סָאװ ,םענייק וצ ןרעהוצ טנעקעג טשינ ךיז

 עכלעזַא ;עיצולַאװער רעד טימ תורשּפ ףיוא ןייגנייא ףרַאד'מ ןא

 יז ןוא ןנלָאפ טלאװעג טשינ ןוא טנעקעג טשינ יז טָאה ןשטנעמ

 ןופ ףליה רעד ףיוא טגיילענפיורא ןעגנונעפָאה עריא עלַא טָאה
 ךיירקנארפ ןייק ןעגנירדניירַא ןלעוװו עכלעוו ,ןעיײמרַא עשיידנעלפיוא

 םָאד ,םיורט ריא ןעוועגנ זיא סָאד .עיצולאוװער יד ןקיטשרעד ןוא

 י ,לאעריא ריא ןעוועג זיא
 -ןלָאװערה טנזיוט קיצנאװצ יד ןנעוו ןיערומויד וצ קידנדער

 -ַאּפ ןייק ןעננערב ל?יוו גנולמאזרַאפ יד סָאװ ,ןטַאדלָאס ערעטַאיצ

 :טכָאקעג ךיז יז טָאה ,זיר

 ןפמול טנזיוט קיצנַאוװצ יד --- ,ןגירשעג יז טָאה --- ,ייז ---

 !ןטכעשסיוא ןעמעלא ָאד זנוא ןלעוו ןפרואווסיוא ןֹוא

 ' .סעּכ ןייז ןטלַאהעגנייא םיוק ןַאד טָאה יעהומויד
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 ,רעּביא טּביירט ריא --- ,טנָאזעג ריא רע טָאה ,םַאדַאמ ---

 ,סָאמ ירד רעּבירַא טּפַאב ריא

 רע סָאװ ןרעה טלָאוװעג טשינ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא

 -םיוא ןייק טקנעשעג טשינ טָאה רעט-10 רעד סיאול ךיוא ,טדער

 -נעיצפיורַא ןוא ,םיא טנָאז יערומויד סָאװ ,םעד וצ טיײקמַאזקרעמ

 :טנַאזעג רע טָאה ,רעריטרַאמ ַא ןופ לעטשנָא םעד ךיז ףיוא קיד
 וצ טיירג ןיֿב ךיא ;ךַאז ןייק טשינ ןיוש טקעהש ךימ ---

 ' .ןּברַאטש
 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טנעמַאמ םעד טכַא ןיא טמענ'מ ןעוו ןוא

 עצנַאג  ןייז זַא ,ןייז טשינ ?לפייווצ ןייק רָאנ ןָאק ,טנַאזעג סָאד

 -ָאלטנַא יד ןזייוו וצ טסעשז ַא ןעוועג זיא טייצ רענעי ןיא תונשקע

 -רעה עטניורקעג יד ךיוא ןוא דנַאלסיױא ןיא ןטַארקָאטסירַא ענעפ

 זַא ,עיכרַאנָאמ ןופ ןָאפ יד ךיוה טלַאה רע זַא ,עּפָארייא ןופ רעש

 -ימ ןקיש לָאז'מ טנידרַאפ רע זַא ןוא ,רעשרעה ַא ,גינעק ַא ןיא רע

 .ןעוועטַאר וצ םיא רעטיל

 -לייט ןיא רעטעּפש געט יױוצ טימ ןוא קעװַא זיא יערומויד

 ,טנַאזעגסיוארָאפ טָאה רע סָאװ סָאד ןרָאװעג טכעלקריווראפ זייוו

 * א

 ןעו ,גָאט םעד ייא טקנוּפ ,ןעוועג סָאד זיא ינוי ןט-20 םעד

 .טימ ןענעז דניזעגזיוה ץנַאג רעייז ןוא ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד

 -גזיוט .ןערָאו ןיא טּפַאכעג ייז טָאה'מ ןוא ןפָאלטנַא קירוצ רָאי א

 ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,עננוי ןוא עטְלַא ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטמ

 -ענ םע טָאה םוטעמוא ןופ ;זירַאּפ ןופ ןסָאנ יד ףיוא סיורַא ןענעז

 -ביר ןייא ןיא ןגיוצעג ךיז ןּבָאה עלַא ןוא ,ןשטנעמ טימ טמָארטש

 -ייּבעג רעד וצ --- טקנוּפ ןייא וצ טרַאּפשעג ךיז ןּכָאה עלַא ,גנוט

  עריא ןטלַאהענּפָא טָאה גנולמַאזרַאֿפ עוויטאלסינעל יד ואוו ,עד

 ןפיוא ןקירדסיוא --- רענייא ןעוועג זיא ?יצ רעד ןוא ,ןעגנוציז
 -וצ טָאה נינעק רעד סָאװ ,םעד ןגעק טסעטארּפ ַא ןפוא ןטספראש

 קלאפ םנופ רעטערטרַאפ יד סָאװ ,ןסולשַאּב ייווצ יד ןזיווענקיר

 .ןעמונעגנָא ןּבָאה

 ןטספיט םעד ןעמ טָאה ,לַאפ אזַא ןיא קידנעטש יווװ טקנוּפ

 .טענַאוטנַא ירַאמ וצ טקירדענסיוא ןרָאצ
1581 

8 



 -עג ןעמ טָאה -- !ָאטעוו םַאדַאמ , רעד טימ רעטנורַא ---

 .ןגירש

 !ןירעכיירטסע רעה טיוטש ַא ---

 -ַאּפ ןכעלנינעק םייּב לָאז ןעמ זַא ,ןגָאלשעגרַאפ טָאה רענייא

 םיֹוּב רעד, ןעמָאנ םעד ןגָארט לָאז סָאװ ,םיוּב ַא ןצנַאלּפרַאפ ץיַאל

 ןוא ,םערייּבעג ערעדנַא ייּב ןָאטעג סָאד טָאה'מ יו ,''טייהיירפ ןופ

 זַא ,ןּבילּבעג זיא'ס ןוא םעד ןָא טּפַאכעגנָא עלַא ךיז ןּכָאה דלַאּב

 .טייהיירפ ןופ םיוּב ַא ןצנַאלּפרַאפ ץַאלַאּפירעלויט םייב לָאז'מ

 טסעטָארּפ םעד ןקירדוצסיוא ױזַא יװ ןַאלּפ ןטמיטשַאּב ןייק

 עכלעוו ,רעריפ יד זַא טנייש'ס ןוא ,טאהענ טשינ עסַאמ יד טָאה

 ,טסעטַָארּפ ןפרַאש א ןקירדוצסיוא עסַאמ יד ןפורעגסיױרַא ןּבָאה

 ;ןַאלּפ ןטמיטשַאּב א ןּבעג וצ ייז קיטיונ רַאפ ןענופעגנ טשינ ןּבָאה

 ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןּבָאה וצ ןעוועג זיא רקיע רעד

 ןעק סָאװ ךורּבסיוא ןסַאמ רעד ןעוועג ןזיא רקיע רעד ;סַאנ ןיא

 -עג םוטעמוא ךעלפייפ-עגָאװעהט יד ןּבָאה .גנוריגער יד ןקערשינא

 לָאמַא סָאװ ןוא ,ןעגנולקעג םוטעמוא ןּבָאה רעקעלג יד ןוא טפייפ

 םוטעמוא ןוא ,ןשטנעמ טימ טסַאּפעג רעמ ןרָאוװעג ןסָאנ יד ןענעז

 -עג ןּבָאה ןטפול רעד ןיא ןוא ,ךעלעטיה עטיור ןעזעג ןעמ טָאה

 סעקיפט ןנָארטעג ןּבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא ,ןעטָאפ טרעטַאלפ

 :ןגירשעג ןּבָאה עלַא ןוא סרעמַאה ןוא קעה ןוא

 ;נינעק ןטימ רעטנורַא ---

 !!"ָאטעוװו םַאדַאמ,, רעד טימ רעטנודַא ---

 יז ןעמ טָאה ,ץַאלַאּפ-ירעלויט םוצ ןעמוקענוצ זיא ןעמ ןעוו

 ;ץַאלַאּפ םעד טלגנירעגמורַא טָאה סָאװ ,ןטרָאנ ןרעביא ןייג טזָאלעג

 רענייק שטָאכ ןוא ,טרַאּפשעג ןיהַא ךיז ןעמ טָאה רעטנזיוט יד ןיא

 -עע ךָאד ןעמ זיא ,ןָאט ןטרָאד טעװ ןעמ סָאװ טסואוועג טשינ טָאה

 -טנַא טלעטשעג טשינ ךיז טָאה רענייק ןוא ,ןעגנַאגעג ןֹוא ןעגנַאג

 -רע ןכַאמ ךָאנ ןעמ טעוו טימרעד זַא ,טסואוועג טָאח'מ לייוו ,ןנעק

 ,טציירעצ רעמ ךָאנ ןרעוו טעוו עסַאמ יד ;רעג

 ןעמ טָאה ערעדנַא יד טיס ענייא ךיז קידנדערפיונוצ טשינ

 ,נונעג ןעוועג זיא סע .ץַאלַאּפ ןיא קינייװעניא ןייגניײרַא ןּביוהעגנא

 -עננָא ןיוש ךיז ןּבָאה עלַא ןוא ,ןגָאלשראפ סָאד לָאז רענייא זא

 טשינ ייז טָאה רענייק .ןעננַאגעגכַאנ םיא זיא ןעמ ןוא םעד ןַא טּפַאכ
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 ןרָארירָאק עגנַאל יד רעּביא ןעגנַאגעג ױזַא ןעמ זיא ,טלעטשעגּפָא

 וצ זיא ןעמ זיּב ,ערעדנַא יד ענייא קידנּפוטש ,ץַאלַאּפ-ירעלויט םנופ

 ,רעמיצ סגינעק םוצ ןעמוקעג

 ןּפַאלק ןּבױהעגנָא ןעמ טָאה ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג זיא ריט יד

 ןַא ,טּפַאלקעג קרַאטש ױזַא טָאה ןעמ .,סרעמַאה ןוא קעה טימ

 -יא ;ןלַאפענרעטנורַא זיא ,טנעוו יד ףיוא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ץלַא

 עקרַאטש ןוא תולוק עזייּב ןגָארטעגנ ךיז ןּבָאה רָאדירָאק ןצנַאג ןרעּב

 עזייּב יד טרעהרעד טָאה רעט-16 רעד סיאול ןעוו ןוא ;רעטרעוװזלדיז

 ןעװעג רע זיא ,סרעמַאה ןוא קעה ןופ ןּפַאלק סָאד ןוא תולוק-

 ,סױרַא טשינ רעקידעּבעל ןייק ןיוש רע טעוו לָאמ סָאד זַא ,רעכיז

 ַא קידנּבעגסיױורַא ןוא טומ טימ ןעמונעננא ךיז רע טָאה ןַאד ןוא

 ךיז רע טָאה ,ריט יד ןענעפע לָאז ןעמ זַא ,רענידַאּב יד וצ לעפאב

 .ןגעקַא עסַאמ רעטציירעצ רעד ןייג טזָאלעג

 ,ןטלַאהקירוצ םיא טואורּפעג ןֹּבָאה טייל-ףיוה עכעלטע

 רע שטָאכ ,טקיאורַאּב ייז רע טָאה --- ,טשינ ךיז טקערש ---

 ןיימ ןשיווצ --- .קיאור ןצנַאגניא ןעוועג טשינ אקוד זיא ןיילַא

 .טשינ ארומ ןייק ךיא ּבָאה קלָאפ ןנייא

 ,טנעמַאמ םענעי ןיא רַאפעג ןיא ןעווענ ךעלקריוו זיא ןּבעל ןייז

 -רַאפ טַאהעג ןיֹוש ךיז טָאה יקסווָאזַאל ןעמָאנ ןטימ קַאילַאּפ א

 רעד ןופ ריִציפֶא ןַא רעּבָא ,ןזייא קיטש א טימ םיא ףיוא ןטסַאמ

 ןוא ,טנַאה רעד ויּב טּפַאכעגנָא םיא טָאה עידראווג רעלַאנַאיצַאנ

 ןענעגרהרעד וצ ךוזרַאפ רעקיצנייא רעד טשינ ןעוועג ןַאד זיא סָאד

 ירַאפ ךיֹוא ךיז טָאה עסַאמ רעד ןופ רערעדנַא ןא ;גינעק םעד

 רעד ןופ ןריציפָא יד ןוא ןרידַאנערג יד רעּבָא ,םיא היוא ןטסָאמ |

 לָאז ןעמ זא ,וצרעד טזאלרעד טשינ ןּבָאה שידרַאוװג רעלַאנַאיצַאנ

 יד ליױו ,גנירג טשינ ןעמוקעננָא ייז זיא סָאד ןוא ,ןענענרהרעד םיא

 ןעוועג ןענעז ,ףיוה ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ,וייּב ןוא טגערעגפיוא ךעלקערוש

 -ףוס ךָאד רעּבָא טָאה ןט-16 םעד סיאול ןופ טייקיטומטונ יד

 ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עטנערענפיוא יד טקיטשעננייא ףוס-לּכ

 רענייק ןֹוא ,רעמיצ ןיא םיא וצ ןסירעגנניירא קעה ןוא סעקיּפ טימ

 -רַאפ ;םיא ןענענרהרעד ןגעוו טכַארטענ טשינ רעמ ןיוש טָאה

 ןגירשעג ןּבָאה םָאו ,עכלעזַא ןענופענ ןיוש ךיז ןבָאה'ס ,טרעק
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 ןעמ זיא טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא רעּבָא !''גינעק רעד לָאז ןּבעל גנַאל ,

 דָאמ םעד ןיא דָארג ןוא ;טכַארּבעגפיױא ןוא זייּב ןעוועג ץלַא ךָאנ

 ,רעטסעווש סגינעק םעד ןוא ריט ַא ןפע ןַא ןּבעגעג ךיז טָאה טנעמ
 .ענעקָארשרעד .ַא ןפָאלעגניײרַא זיא ,טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ יד

 טרעהרעה ךיז ןּבָאה --- !ןירעכיירטסע יד ,יז זיא סָאד ---

 ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ זיא סָאד זַא ,טניימעג טָאה ןעמ לייוו ,תולוק

 ,ריא ףיוא ןפראוװצפױרַא ךיז טיירג ןעוועג ןיֹוש זיא'מ

 םגינעס םעד ןיא סָאד זַא ,ןענופענסיוא טָאה ןעמ ןעוו ,טשרע

 .ןזָאלעגּפָא יז ןעמ טָאה ,רעטסעווש

 ץעיירשעג ןוא תולוק טימ לופ ןעוועג זיא ףיוה רעצנַאנ רעד

 ןזיוועג םיא ןשטנעמ ןּבָאה גינעק םעד םֹורַא ךיז קידנעיירד ןוא

 -ענ םיא ןּבָאה ייז ,ןנָארטעג ןּבָאה ייז סָאװ ,סעניטָאליג עניילק
 -נַא ;ןטלַאהעג טנעה יד ןיא ןּבָאה ייז סָאװ ,םעקיּפ טימ טעשַארטפ

 ןֿפראװרַאפ םיא ןֹּבָאה ןוא םיא ןּבעל טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה ערעד

 וצ טכייל ױױזַא ןעוועג טשינ םיא זיא'ס עכלעוו ףיוא ,ןנַארפ טימ

 "וה טיור ַא ּפָאק ןפיוא ןָאטעגנָא םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד ,ןרעפטנע

 שַאלפ א .טגנַאלרעד םיא טָאה טַאדלָאס ַא ןוא ,סנקָאװ ַא עלעט

 ...עיצולאווער רעד ןופ נלָאפרעד ןרַאפ ןעקנירט לָאז רע ןפנָארּב;

 ןיֵלַא טָאה יז ;טשימעצ יו ןעוועג זיא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא
 לָאז יז ןיהואו ןוא ןטלַאהַאּב ךיז לָאז יז ואוו ,טסואוועג טשינ

 טשינ ךיוא ןֹּבָאה ריֹא םורַא ןעמַאדףיוה עכעלטע יד ןוא ,ןפיול
 ,ןקָארשעצ ןעוועג ןענעז ףיוה ןיא עלַא ,ןָאט וצ סאו טסואוועג
 םָאוװ ,ןַאקלואוו ַא ןּבעל ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןשטנעמ יד יוװ טקנופ
 | ָאטשינ זיא סע --  ,רעייפ טימ ןעייּפש וצ גנולצולּפ ןָא טּביוה
 -עטַאר וצ ךיז טכיזסיוא ןייק ָאטשינ זיא'ס ןוא ןפיול ֹוצ ןיהואוו
 -ךַאפ רָאנ ךיז טָאה ָאד ןוא ,טרָא ןפיוא טּביילּב ןעמ ןעוו ,ןעוו
 טעוו דלַאּב ןוא טענרהרעד גינעק םעד טָאה'מ זַא ,גנַאלק ַא טיײרּפש
 טָאה סָאד .רעטסנעפ ןכרוח ןפרַאװסױרַא רעּפרעק ןטיוט ןייז ןעמ
 ךלַאב זַא ,טניימעג טָאה יז .טרעדורעצ רעמ ךָאנ טענַאוטנַא ירַאמ
 -רעד ךיוא יז טעוו'מ ןוא רעמיצ ןיא ריא וצ ןעמוקניירַא ןעמ טעוו
 -םורַא ןעמונעג גנולפייווצראפ רעטסערג רעד ןיא יז טָאה .ןענעגרה
 ענעמונַאּב טימ יז טָאה טייצ עצנַאנ יד ןוא רעמיצ ןרעּביא ןפיול
 :ןעיירש וצ טרעהענפיוא טשינ תולוק
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 ?רעדניק עניימ ןענעז וואו --

 גינעק רעד ואוו ,רעמיצ םעד ןיא ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה יז

 טואלעג טשינ ןיהַא יז ןּבָאה ןעמאד-ףיוה יד רעּבָא ,ןעוועג זיא

 ןאוו ,רעמיצ ןסיורג םעד ןיא טריפעגניירַא ריא ןּבָאה ייז ןוא ,ןייג

 -ַארַאב ּפִא ךעלניױועג ןטלַאה ןרָאטסינימ ענייז ןוא גינעק רעד

 ,ןעגנוט

 ןיא זיא'ס לייו ,סיורג ןעוועג ךיוא רַאפעג יד זיא ןטראד

 ןרענַאיצולאװער יד ןיחואוו ,רעמיצ ןייא ןייק ןעוועג טשינ ץַאלַאּפ

 יד ןּבָאה טיילפיוה ןוא ןעמַאדפיוה .ןסיירניירַא טשינ  ךיז ןלָאז

 ןוא ,טנַאװ א ייב לקנעּב א ףיוא טצעזענקעווא ןיגינעק ענעקארשעצ

 ןוא ,רעּפרעק ןצנַאג ןטימ קידנרעטיצ ןסעזענ ןטרָאד יז זיא יױזַא

 ןוא ,סריא עלעדיימ ערעטלע סָאד ןטלאהעג יז טָאה טנַאה רעד ייּב

 -ניורק רעד ,עלעגניי ריא ןסעזעג רענעקָארשעצ ַא זיא שיט ןפיוא

 .ןָארט םעד ןענעשרי טלָאזעג טָאה סָאװ ,ץנירּפ

 רעמיצ ןכלעוו ןיא טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ יװ ?ענש ױזַא
 ןרַאּפש ןעמונעג ןיהַא ךיז ןעמ טָאה ,ךיז טניפעג טענַאוטנַא ירַאמ
 -ָאיצולָאװער רעד טָאה ןיהַא עסַאמ יד טהיפעג ןוא ;ןטייז עלַא ןופ

 .עידרַאװג רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ ריציפיִא ןַא ,רעטנַאס רענ

 ןיא רעכלעוו ,עידרַאופ רעלַאנָאיצַאנ רעה ןופ רידאנעדנ ַא

 ןיא ןסירעגניירא ךיז ןּבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןֹופ רענייא ןעוועג

 ריא טָאה ןוא טענַאוטנַא ירַאמס וצ ןפָאלענוצ זיא ,רעמיצ םענעי

 -ןלָאװער יד סָאװ ,טנלָאװ א עלעטיה טיור א ּפָאק ןפיוא ןָאטעגנָא

 "עג ריא רַאפ ןיא סָאד ןוא ,ןנַארטעג ךעלנייוועג ןּבָאה ןרענַאיצ

 םָאד ןּפַאכ ֹוצ יו טקיפעג טָאה יז .גנוקידיילַאּב ַא יו רעמ ןעוו

 -עג ארומ טָאה יז רעּבָא ,רעדילש א ןּביג סע ןוא עלעטיה עטיור

 ןּבעל סָאד ןלעטשנייא טניימענ טָאה סָאד ?ייוו ,ןָאט וצ סָאד טָאה

 .ןָאק ןיא

 טייו טשינ ןטלַאהעג ךעלקריוו סע טָאה טנעמַאמ םענעי ןיא

 טָאה רעטנַאס רעּבָא ,ןענענרהרעד ןינינעק יד לָאז'מ זַא ,ןופרעד

 -וט א טימ ,רעטנוזענ ַא ,רעכיוה ַא ןיילַא ,ןצרעד טזָאלרעד טשינ

 ,שיט םייּב טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה ,עמיטש רעווָאסַאב רעפ
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 טָאה לוק ןפיוא קידנעיירש ןוא ,ןסעזעג זיא טענַאוטנַא ירַאמ ואוז

 ,רעמיצ ןיא ןיירַא ןרישרַאמ סָאװ יד ןופ רענייק זַא ,ןסייהעג רע

 ,טציז ןיגינעק יד ואוו ,שיט םייּב גנַאפ ןלעטשּפָא טשינ ךיז ןלָאז

 רעד ןוא ,טעװעדנַאמָאקעג רע טָאה --- !רעטייוו !רעטייו ---

 ךיז ןֹּבָאה ןשטנעמ עטלייצעגנ זיולּב .טגלָאפעג םיא טָאה םלוע

 | .שיט םייּב טקעטשעטּפָא רעגנעל

 -רַאמ ןוא ןרישרַאמ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה םלוע רעד ןוא

 ַא ןסעזעג זיא טענאוטנַא ירַאמ ואוו ,שיט ןסיורנ םעד ןּבעל ןריש
 ןעועג טשינ טעמּכ זיא עדנרישרַאמ יד ןשיווצ ןוא ,ענעקארששצ

 טקירד סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןגָארט טשינ לָאז סָאװ ,רענייא ןייק

 .טרפּב ןינינעק רעד ןוא ?לכב עיכרַאנָאמ רעד סָאה סיוא

 :טפירשפיוא ןַא טימ שטייּב עסיורג ַא ןנָארטעג טָאה רענייא

 ...טענַאוטנַא ירַאמ רַאפ זיא סָאד

 ןיא סע רעטְסעוו ףיוא ,הילת ַא ןנָארטעג טָאה רערעדנַא ןַא

 ףרַאד טענאוטנַא ירַאמ,, :טפירשפיוא ןא טימ עקלוק ַא ןעננַאהעג

 "ןרעטמַאל א ףיוא ןעננעהפיוא ןעמ

 :טפירשפיוא ןַא טימ עניטָאליג ַא ןגָארטעג טָאה רעטירד א ןוא
 טבַאמעג ,טייקיטכערעג ןופ טנעמורטסניא סקלָאפ םעד זיא סָאד,,

 ...!''ןענַאריט רַאפ ?עיצעפסי

 :ןעירשעג טָאה םלוע רעד ןוא

 !"ָאטעוו , רעד טימ רעטנורא ---

 !טענַאוטנַא ירַאמ טימ רעטנורַא ---

 רעייז א ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה רעטנַאפ שטאכ
 -וצנֶא נויענ ןעוועג זיא רענייז קוק ןייא ןֹוא ןשטנעמ ןגנערטש'

 ,רעקיצרַאהכיװװ א ןעוועג ךָאד עבטּכ רע זיא ,ארומ ַא ןֿפרַאװ

 ףיט קידנעטש םיא ןּבָאה ,יורפ א ןופ ןרערט לעיצעּפפ ,ןרערט

 ןיא ןרערט טעטַאוטנַא ירַאמ ייּב ןעזרעד טָאה רע ןעוו ןוא ,טרידעג

 ןוא ,טניױועצ טשינ רעיש ךיוא ןיילַא ךיז רע טָאה ,ןגיוא יד

 :טנאזעג רע טָאה ריא וצ ךיז קידנדנעוו

 -אנ ךיא .געוו ןקיטכיר ןפיוא טשינ טייג ריא ,,םַאדַאמ ---

 רעד ןיא ךייא ןּבָאה ָאד ןשטנעמ עֶלַא יד טָא זַא ,ךייא רדיטנַאר
 ,טנייפ טשינ ןתמא
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 ןסעזעג זיא סָאװ ,ץנירּפ םעניילק םעד ףיוא קידנזייוװנָא ןוא

 :טדערענ רעטייו רע טָאה ,שיט ןפיוא;

 ןטלָאװ ,געוו ןקיטכיר ןפיוא ןעגנַאגעג רָאנ טלָאװ ריא ןעוו ---

 טא ביל ןּבָאה ייז יװ ױזַא טַאהעג ביל ךייא ןשטנעמ עַלַא יד טָא

 | ,ָאד טציז סָאװ -,דניק סָאד
 -עגפיוא טשינ טָאה סָאו ,עסַאמ רעד וצ ךיז קידנדנעוו ןוא

 :לוק ןפיוא ןעירשענ רע טָאה ,ןייג ןוא ןעמוק טרעה

 םנּופ שרוי רעד ןיא סָאד ןוא ,ןיגינעק יד זיא סָאד ,טעז ---

 יי !ןָארט ןשיזיוצנַארּפ
 עקיטומטוג יד .ןטיּבעג ןצנַאגניא גנומיטש יד ךיז טָאה דלַאּב

 ;תונמחר טימ טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא ןקוק ןעמונעג ןּבָאה ןזיוצנארפ

 עטכעלש יד ןעזעג טשינ ןיוש ,טנעמאמ א ףיוא ריא ןיא ןבָאה ייז
 ןגעק סעגירטניא טריפ ןוא ןעגנורעוושרַאפ טבַאמ סָאוו ,ןיגינעק

 ,רעטומ ענעגָאלשעגרעדינ יד רָאנ ,עיצולאווער רעד ןגעק ןוא קלאפ

 יו טרעהרעד טָאה ןעמ ןעוו רעדניק עדיא רעביא טרעטיצ סָאװ

 ךָאנ רעטציא טָאה ןוא טאהעג ביל קידנעטש טָאה יז זַא ,טנַאז יז

 ריא טיירג ןעוועג ןיוש ןעמ זיא ,קלָאפ עשיזיוצנַארפ טָאד ביל ךיוא

 ןוא ריא וצ ןפַאלענוצ םלוע םנופ רענייא זיא ןַאד ןוא ,ןּביולג וצ

 | :לּוק ןפיוא ןעירשעגסיוא טָאה
 יױט ,קלָאפ עשיזיוצנַארפ סָאד ביל עקַאט טסָאה וד ביוא --

 .!לטיה ענעלָאוװ עטיור סָאד טָא ּפָאק ןפיוא עלעגניי ןייד ןָא עשז

 רעד ריא טָאה ןַאמ רעד סָאװ ,לטיה ענעלַאװ עטיור סָאד
 טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ןוא ,סרעווש ַא ,סיורג א ןעוועג זיא ,טננַאל
 זיא ,ץנירּפניורק םעניילק םעד ןופ ?ּפעק ןפיוא ןָאטעננָא סָאד טָאה

 םיוק םינּפ ןייז טָאה'מס ןוא ןרעיוא יד רעביא רעּבירַא םיא סָאד

 ,שימָאק רעייז ! טקוקעגסיוא רע טָאה םורַא ןוא םֹורַא ןוא ,ןעזעגנָא

 ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןקילּב יד טּפַאכענפיוא רעטנאס טָאה ָאד ןֹוא:

 יא טנעמַאמ אזא ןיא רעּביא טּבעל יז סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 א ףיוא ןנירשעצ ךיז טָאה רע ןוא ,רעטופ סֶלַא יא ןינינעק סלי

 ;לוק

 סָאד זא ,ךָאד טעז ריא ;לטיה עטיור סָאד סיוא םיא טוט ---

 ..ןטקיטשרעד טרעוו דניק

 -ןייא טנָאקעג ךָאנ רעטנאפ טָאה םלוע ןשיווצ ןליבסנאמ יד
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 ןעוועג ךעלנעממוא זיא ,רעּבָא ,ןעיורפ יד ,זיא טשינ'ס יוװ ןליטש

 קירדנעיירש ןוא ,ןגירשעג ןוא טמערַאילעג ןּבָאה ייז ,ןליטשוצנייא

 ןוא ןרָאצ ליפ ױזַא ,טפינ ןוא לָאג ליפ ױזַא טקירדעגסיוא ייז ןּבָאה

 ךיז טָאה םענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ןענטנוקידיילַאּב ךיוא ןוא טייקזייּב

 .טרעהעג סָאד םָאה יז ןעוו ,םינּפ סָאד טלעטשרַאֿפ שזַא

 ײעגנָא יז ייז ןּבָאה ןעמענ עטסקירעדינ ןוא עטסנרע יד טימ

 :ןעירשעג ןּבָאה ייז ןופ ךס ַא ןוא ,ןפור

 !סעקשיק יד סױרַא ריא טרעּביײרט ---

 !םירעדעג יד סיױרַא ריא טסייר ---

 א ,ענניא טלמוטעג ךיז טָאה ןעיורפ ערעדנַא עלַא יװ רעמ

 ףעד זיא יז .עטעדיילקעג-ךייר ַא ןוא ענייש ַא רעייז ,?דיימ גנוי

 .וז טָאה ייּברעד ןוא ,ןעגנורּפשעג ןיירַא םינּפ ןיא ךַאפנייא ןיגינעק

 ,לֹוק ןפיוא טלדיזעג ןוא טקידיילַאּב ריא

 .עדליוו ַא --- ,ןגירשעג יז טָאה -- ,גנַאלש ַא טסיּב וד --|

 !ןעגנעהפיוא ךיד ןלעוו רימ ןוא ,עיטסעּב

 .ענייש עקיזָאד יד ןליטשוצנייא ךעלנעממוא ןעוועג זיא סע

 טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא .םיִלּכ יד ןֹופ סױרַא זיא עכלעוו ,לדיימ
 ,טנַאה רעד ייּב ?דיימ סָאד קידנעמעננָא ןוא ,טרילָארטנַאק ךיז טָאה

 | :עגַארפ ַא טלעטשעג ריא יז טָאה

 לָאמַא ריד ךיא ּבָאה ?טנייפ ױזַא ךימ וטסָאה סָאװהַאט/ ---

 | ?ןָאטעג סטכעלש רשפא

 ירעּפ רימ --- ,רעקיאור טרעטטנעעג לדיימ סָאד טָאה .,ןיינ ---

 רעּבָא טסָאה וד ,ןָאטעג טשינ סטכעלש ןייק לָאמעיק וטסָאה ךעלנעז

 ...!ךיירקנַארפ ץנַאג ףיוא קילנמוא ןַא טכַארבעג

 וצ ןדער וצ טייהנגעלעג א ןענופעגנ טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ַאד |

 יד וצ ןדער ךיוא סגעוונייא רַאפ ןיוש לָאז יז זַא ,יױזַא ?דיימ רעד

 :ןרעה ןענעס סָאװ ,ערעדנאא

 ריד ןעמ טָאה סָאד -- .טגאזעג יז טָאה --- ,דניק םעהָא ---

 ץנַאג ףיֹוא קילגמוא ןַא טכארבענ ּבָאה ךיא זַא ,טדערעגנייא

 ןיא גינעק םנופ ּבייו יד ןיּב ךיא זַא ,טשינ סעגרַאפ .ךיירקנַאחּפ

 ןַא רָאנ ,עשיכיירטסע ןייק טשינ רעמ טציא ןיּב ךיא .ךיירקנַארפ

 ?ָאמנייק ךיז ךיא לע ךיירטסע ןייק קירוצ .עקזיוצנַארפ עטכע
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 ןיא ןייז רָאנ ךיא ןעק ךעטקילנמוא רעדָא ךעלקילג .ןרעקמוא טשינ
 רעד ןיא עטסכעלקילנ יד זַא ,ריד רעכיזרַאפ ךיא ןוא ,ךיירקנארפ

 טָאה ךיירקנַארּפ ןייא קלאפ סָאד ןעוו ,ןַאד ןעוועג ךיא ןיּב טלעוו

 : .טאהענ ביל ךימ

 ירַאמ .תמא לייט רעשּפיה ַא ןעוועג זיא רעטרעוו עטצעל יד ןיא
 ןיא קלאפ עוויאַאנ סָאד ןעוו ךעלקילנ ןעוועג עקַאט זיא טענַאוטנַא

 יז טָאה ןטייצ ענעי ןיא רעּבָא ;טַאהעג ביל ךָאנ יז טָאה ךיירקנַארפ

 -קנַארפ ןיא קלאפ םנופ לאזקיש םעד ןגעוו טרעמיקעג קינייו ךיז

 טָאה יז ,ןענָאילימ ןוא ןענָאילימ טדנעװשרַאפ ןַאד טָאה יז .ךייד

 -נַאגעננָא טשינ ריא ןוא'ס ןוא ,רעלעב-דַארַאקפַאמ ףיוא טעילוהעג

 ןיא םעד ןיא ןוא ;טיונ ןֹוא רעגנוה ןדייל עמערָא יד סָאװ ,ןעג

 .,,קילג ריא ןענַאטשַאב

 ןדער ריא ןופ ןָאט רעד --- ןייז טשינ לָאז ךַאז יד יוװ רעּבָא

 טָאה עכלעוו ,לדיימ רעד ףיוא קורדנייא ןקרַאטש א טכַאמעג טָאה

 | טסידי יִלֲאֹּב ױזַא רעירפ יז

 זיא ןוא ןינינעק רעד וצ טגָאזעג יז טָאה --- ,רימ ּביגרַאפ ---

 ,רימ בינהאפ --- .ּפָאק םענעגיוּבעג ַא טימ ריא רַאפ ןייטש ןּבילבעג
 .עטוג ַא טסיּב ןד זַא ,ךיא עז טציא טשרע

 !טרער יז סָאװ טשינ טסייוו יז ןוא רֹוּכיש זיא לדיימ סָאד ---

 ןיא טּפוטשענקעװַא יז טָאה ןוא ןפורעגנָא רעטנַאס ךיז טָאה ---

 | ' ,טייז ַא

 יד ןעוו ,טנווֶא ןיא רעגיײזַא ןיינ םורא ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ןעגנַאגעצ ךיז זיא ןוא ץַאלַאּפירעלויט םעד טזָאלרַאפ טָאה עסַאמ
 םעד ןיא ןעמוקענניירא םענַאוטנַא ירַאמ זיא ןַאד טש'רע ,םיהַא
 ,רענעקארשעצ ַא ןסעזעג ץלַא ךָאנ ןיא גינעק רעד ואוו ,רעמיצ
 ,רעט-16 רעד םיאול טָאה םעדכָאנ ןוא ,ןגיוושעג גנַאל ןּבָאה עדייּב
 ,עבלעז םָאד טגָאזעגסױרַא רעדיוו ,ביױו רעד וצ ךיז קידנדנעוו

 :טנַאזעג לָאמנייא ןיוש טָאה רע סָאװ

 רעהַא ןעמוק וצ ןלַאפעגסיױא סָאד זיא ?רוג ןייד ףיוא ןוא ---

 -קנַארפ ןופ ןיגינעק יד ןרעוו ,רימ טימ ןּבָאה הנותח ךיירטסע ןופ

 ...ןטייקנלַאפעג רעצנַאג ןיימ ןיא ןעז ךימ ןוא ךייר

 עז סע ןעוו ,רעטעּפש רעּבָא ,טנייוועג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ
 -ךַאפ רעויטַאלסינעל רעד ןופ ןטאטופעד עכעלטע ןעמוקעגנָא ןענ
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 ,ּפָאק םענעּביוהענפיוא ןַא טיס ןעמונענפיוא ייז יז טָאה ,גנולמַאז

 טּבעלעגרעביא טנייה טָאה יז יצ טנערפעג יז טָאה רענייא ןעוו ןוא

 :ץלָאטש טימ טרעפטנעעג יז טָאה ,קערוש

 .ןקָארשעג טשינ םענייק רַאפ ךיז ּבָאה ךיא ,ןיינ ---

 יֹוזַא יוז םעד ןגעוװ ןדער ןעמונעג לַאנ טימ יז טָאה דלַאּב ןוא

 -ילַאב יז טָאה'ס יו ,ץַאלַאּפ ןיא טריפענפיוא ךיז טָאה עסַאמ יד

 עריא ןקָארשעערעביא טָאה'מ יו ,טלדיזעג יז טָאה'מ יוװ ,טקיד
 עלַא ןיא טכַאמענ טָאה'מ שינערעקרעכיא ןַא רַאפ סָאװ ןוא רעדניק

 ,ןרעמיצ

 ןיילק יו --- ,טנאזעג יז טָאה -- ,רעדניק עניימ ןָא טקוק ---

 -רַאפ וצ טשינ לָאמנייק גונעג טלַא ךָאד ןיוש ייז ןענעז ,ןענעז ייז

 | ..סענעצס עכעלקערש עכלעזַא ןסעג
 יז טָאה ,ץלָאטש ןטלַאה וצ ךיז טוואורּפעג טשינ טָאה יז יו

 ,םעד ןגעוו קידנחער ,ןרערט יד ןטלַאהנײא טנָאקעג טשינ ךָאד
 רענייא טָאה ןַאד ןוא ,נָאט םענעי ןיא טבעלענרעביא טָאה יז סָאוװו

 -נֵא ,ליװנָאיט עד ןעלרעמ ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ַא ,ןטַאטוּפעד יד ןופ
 .,,רוא ףיוא קידנקוק ,ןעטייוו ןּביוהעג

 םוצ טדנעוועג ךיז טענַאוטנט ירַאמ טָאה --- ?טנייוו דיא ---

 -ַאפ ןייז טימ גינעק רעד סָאוו ,ףיורעד טגָאלק ריא --- .טַאטוּפעד

 ?ןיימענ יוזַא ןוא לַאטורב יֹוזַא טלדנַאהַאּב ןרעוו עילימ

 ךָאֹנ ןוא ךאט ןענעכערוצסיוא טיירג ןעוועג ןיוש זיא יז ןוא

 -ןפעד רעד טָאה גנושאררעביא רעסיורג ריא וצ רעּבָא ,סעדווירס

 ;וזַא טרעפטנעעגנ טָאט

 ךיא ןעוו ,ץרַאה סָאד רימ טסייר סע לייוו ,ןייוו ךיא ,ָאי ---

 ,םַאדַאמ ,רעּבָא ליוו ךיא .רעדניק ןופ רעטומ ַא טהייל סע יװ ,עז
 ףיֹוא ץרַאה סָאד רימ טסייר סע ןַא ,ןעניימ טשינ טלָאז ריא זַא

 ןינינעק ַא ןוא גינעק א ןופ תורצ יד ףיוא .גינעק ןפיוא ןֹוא ךייא
 ...ןןדייב ייז סָאה ךיא ?ייוו ,ןסָאגרַאפ טשינ רערט ןייס ךיא טקָאװ

 -עג ןיא טענַאוטנַא ירַאפ רעדייא ,טכַאנ דעד ןיא טעּפש ןוא
 ףַארג ,ןטּבילעג ריא וצ ווירּב ַא ןּבירשעגנָא יז טָאה ,ןפָאלש ןעגנַאג
 .ןעזרעפ

 -- .ןּבירשעג ווירּב םניא םיא יִז טָאה --- ,ריטסיזקע ךיא,,

 רעד .ןּבעל ןבילבענ טנייה ןיּב ךיא סָאװ ,סנ ַא ןיא סע רעֹּבָא
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 ,אזַא רעטציא ןיוש ןזיא ענַאל יד ,רעכעלקערש ַא ןעוועג זיא גָאט

 ,"ךיוא גינעק םעד רָאנ ,ןענעגרהרעד ןעמ ליוו ךימ רָאנ טשינ זא

 ןבכעז לטיּפַמְס

 :ךאלאפיירעלויט ןציוא טקַאטַא עטצעל יד
 ןוולַאשַאב יד ;"ברעד עלַאד טנַאטנַאד

 ."טועילעטרַאװ רעד ןוב

 טכַאמעג ינוי ןט620 םעה טָאה'מ יו ,םעדכַאנ געט עכעלטע

 ןעמוקעגנָא טעיַאפַאל ןוא ,ץַאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא לאפרעּביא םעד

 ןופ ןרעדָאפ ֹוצ םולשַאּב ןטסעפ ַא טימ ,עשטַאד ןייז ןופ זירַאּפ ןייק

 יד ןפָארטשַאּב גנערטש לָאז'מ זַא ,גנולמַאזרַאפ רעלאנָאיצַאנ רעד

 עקַאטַא רעד ןיא טנַאה ַא ןּבָאה עכלעוו ,רעריפ ערענָאיצולָאוװער
 ,ןשטנעמ ירד טכירעג םוצ ןלעטש לָאז ןעמ ,ץַאלַאּפירעלויט ןפיוא

 ,טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד סיאול טקידיילַאּב ןּבָאה עכלעוו

 ןלעטש יז ןֹוא יײטרַאּפ-רעניּבָאקַאי יד ןזעלפיוא ןצנַאגניא לָאז'מ ןֹוא

 .ץעזעג ןרעסיוא

 ,ײמרַא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טרעדאפעג סָאד טָאה רע
 ךיז טביילק טעיַאפַאל זַא ,ןגָארטעגמורַא ךיז ןּבָאה ןעגנַאלק

 -ו6 רעד ןרעוו ןוא טנעה ענייז ןיא סעצייל יד ןעמענ ֹוצ רעטציא

 -עדאפ ןלעטשסיורַא ןּביוהעגנָא טָאה רעש .רָאטַאטקסיד רעשירעטיל

 ךַאז א ןעוועג ןיא סָאד ןוא ,ײמרַא רעד ןופ ןעמָאנ םניא ןעגנור

 ,ןָאטנַאד ןוא רעיּפסעּכָאר ,רעריפ ערענַאיצולָאװער ייווצ יד םָאװ רַאפ

 .ןקארשעג טייצ עצנַאג יד ךיז ןּבָאה

 -ןירַא זיא טעיַאפַאל ןעוו .טסיזמוא ןעוועג רעֶּבָא זיא קערש יד
 םוא ןעמ טָאה גנולמאוראטפ רעוויטַאלסינעל רעד ןיא ןעמוקעג

 ןפָאה ןטַאטוּפעד עטכער עכעלטע זיולּב ;טלַאק רעייז ןעמונעגפיוא
 קיאור ןציז ןבילבעג ןענעז עקירעּביא יד ןוא ,טרידָאלּפַא םיא
 טנַאה ןייק ייז ןופ סענייק ייב ךיז טָאה'ס ןוא רעמרע ערעייז ףיוא
 ,ןביוהעגפיוא טשינ
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 ןיז זַא ,טסואועג טשינ ןיילַא ןַאד ךָאנ טָאה טעיַאפַאפ

 ךיז טּבױה ''עיצולָאװער רעד ןופ לַארעגעג,, רעד סלַא ןרעטש

 ,םעד ןיא טגייצרעּביא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ;ןשעלפיוא ןָא ןיוׁש

 ןרעװ טוואורּפעג ןוא גנודנעוו רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא רע טָאה

 ' ..טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןטז16 םעד סיאול טימ רעטנענ

 ,(עקיסעמ יד) ןטסידנַארישז יד ,ןּפורנ ערענַאיצולַאװער יד

 ןסָארשעג ךיז ןּבָאה (עיצקַארפ עלַאקידַאר יד) רעניּבָאקַאי יד ןוא

 םעד ןוא עקילק סטענַאוטנַא ירַאמ ןשיווצ גנוקינייארַאפ .ַא רַאפ

 רעייז ןריקַאטַא ןעמונעג רעּבירעד ייז ןּבָאה ,ײמרַא רעד ןופ טּפױה

 -יטַאלסיגעֿפ רעד ףיוא סָאד יז ןּבָאה ןָאטעג ןוא ;ןטעיַאפַאל ףרַאש

 .ןעננוטייצ ערעייז ןיא ךיוא ןוא גנולמַאזרַאפ רעוו

 ערענַאיצולַאװשר יד ןופ גנושַאררעּביא רעסיורג רעד וצ

 -עגפיוא ךיוא ץַאלַאּפ ןכעלנינעק ןיא ןטעיַאפַאפ ןעמ טָאה ןּפורג

 ירָאפ יד וצ טרעהעגוצ טשינ טעמּכ ךיז טָאה'מ .טְלַאק רעייז ןעמונ

 עיצולָאװער יד ןעמיוצנייא ןגעו טכַאמענ טָאה רע סאו ,,ןנָאלש

 םיא וצ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ לייוו ,עיכרַאנָאמ יד ןעועטַאר ןוא

 זַא ,ןעוועג רשוח ץלַא טָאה יז ןוא טַאהעג טשינ יורטוצ ןייק

 רָאנ ,עילימַאפ רעכעלגינעק רעד ןופ הבוט יד ןסיוא טשינ זיא רע

 - ...ייברעד ןטכיזסיוא ענעגייא טָאה רע

 ַא ןגָאלשעגרָאפ עילימַאפ רעכעפנינעק רעד טָאה טעיַאפַאֿל

 -רַאפ טָאה רע ןוא ,זירַאּפ ןופ ןפיטטנַא וצ ױזַא יװ ןַאלּפ םעיינ

 רעד ןופ ףליח רעד טימ ןריפכרוד ןַאלּפ םעד טעװ רע זַא ,טרעכיז

 ךיז ןּבָאה ףיוה ןיא .עדנַאמָאק ןייז רעטנוא טייטש סָאװ ,ײמרַא

 םעד הרַאד'מ זַא ,ןטֿפַאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ךס ַא ןענופעג

 רעד טציא זיא טעיַאפַאל זַא ,טנַאזעג ןּבָאה ייז .ןעמעננָא ןַאלּפ

 עילימַאפ עכעלגינעק יד ןעװעטַאה ןעק רעכלעוו ,שטנעמ רעקיצנייא

 ,ץינערג רעד וצ זיּב ןעגנערּב יז ןוא זירַאּפ ןופ ןריפסיורַא יז ןוא

 -טסע ןופ ןעיײמרַא יד טימ ןקינייארַאפ ןענעק ךיז טעװ ןעמ ואוו

 ןליפַא םעד ןגעוו טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא .ןסיירּפ ןוא ךייר

 ,טַאהעג טנייפ ךעלקערש ןטעיַאפַאל טָאה יז .טלָאוװעג טשינ ןרעה

 טנַאזעג לֶאמַא ריא טָאה אּבַארימ סָאװ ,טסנעדעג טוג טָאה יז ןוא

 :םיא ןגעוו

 ַא ןיא טנרָאװעג לָאמנייא יז ָאּבַארימ טָאה -- ,םַאהַאמ,
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 טלָאז ריא -- ,םיוט ןרַאפ טקישעגוצ ריא טָאה רע סָאװ ,,וטרב

 רע בוא -- .,ןטעיַאפַאל וצ יורטוצ ןייק ןּבָאה טשינ לָאמנייק

 ,עדנַאמָאק ןייז רעטנוא ןצנַאגניא ײמרַא יד ןּבָאה לָאמַא טעוו
 ןַא ןייז םיא ייּב גינעק רעד טעװ ןַאד זַא ,רעכיז ןייז ריא טגעמ
 ,?טנַאטסערַא

 וז ןֹוא ,ןסענרַאפ טנַאקעג טשינ טשטאוטנַא ירַאמ טָאה סָאד

 ןכלעוו טימ ,ןַאלּפ ןייק ןופ ןרעה טלָאוװעג טשינ רעּבירעד טָאה

 סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז ,ןדנוּברַאפ זיא ןעמָאנ סטעיַאפַאל
 -עג קרַאטש םיא ףיוא טָאה עיצולָאװער רעד ןיא ךיז ןקילייטאּב
 ןרעדנַא ןייק טשינ רעטסומ ַא רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה רע זַא ,טקריוו
 ךיוא רע ליוװ רענעי יו טקנוּפ זַא ןוא ,ןָאטננישַאו שזדרָאשזד יו
 | .קילבוּפמער א ןופ טנעדיזערּפ רעד ןרעוו

 טָאה'מ ןוא ,טנָאנ ןעוועג ןיוש זיא ילוי ןט-14 ןופ גָאט רעד
 ןטיורג םעד ,ל?יטסַאּב רעד ןופ ןלַאפ סָאד ןרעייפ טפרַאדעג רעדיוק
 רעד טָאה רעירפ יװ טקנוּפ ןוא ,עיצולָאװער רעד ןופ בוטזםוי
 .םעד ןיא ןקילייטַאּב טפראדעג ךיז ןינינעק רעד םימ גינעק

 םעד סיאול רַאפ יא ,טענַאוטנַא ירַאמ .רַאפ יא ,ןדייּב רַאפ
 ךיז ןּבָאה ייז רעּבָא ,שינעמוקּפָא ןַא ןעוועג רעדיוו סָאד זיא ןט-116
 רעד ןופ םיאנוש עטסערג יד ,ייז ןוא ;ןפלעה טנעקעג טשינ רָאנ
 -םוי ןפיורג םעד ןיא ןקילײטַאּב טזומעג ךיז ןּבָאה ,עיצולָאװער
 ו .עיצולאווער רעד ןופ בומ

 -עגמורַא ךיז ןּבָאה ןעגנַאלק ליוו ,טרעטיצעג טָאה גינעק רעד
 ךעד ןיא ןקילײטַאּב ךיז טעװ רע ןעוו גאט םעד ןיא ןַא ,ןגָארט
 -עג ןיא ארומ ןייז .ןענעגרהרעד םיא ןעמ טעװ ,גנורעייפ רעסיורג
 סָאװ ,רעצנַאּפ ַא ןכַאמ טזָאלעג ךיז טָאה רע זא ,סיורג יוזַא ןעוו
 ,לטנַאמ ןרעטנוא ןנָארט ןענעק לָאז רע

 יױזַא ןעוועג טשינ ראי סָאד זיא ילוי ןט-14 ןופ גנורעייפ יד |
 ערמערפ רַאפ קערש יד לייוו ,קירוצ רָאי ייווצ טימ יװ זעידנַארג
 ןיא ,עיצולָאװער יד ןקיטשרעד וצ טרישרַאמענ ןּבָאה סָאװ ,תולייח
 -דַארַאּפ יד טלעפעגסיוא טשינ טָאה ךָאד רעּבָא .סיורג רעייז ןעוועג
 -עג טָאה סָאװ ,דיירפ-ןסַאמ עלעינַאמערעצ ןֹוא טייקידבוט-םוי ענ
 ןוא גָאטייּב רענייזַא ףלעווצ םורַא .קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמ
 -ַאטשעג לָאמַא יא ליטסַאּב יד ואוו ,רעווקס רעסיורג רעד ןיוש
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 ןוא ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט טימ טקַאּפעג ןעוועג ,ןענ

 רד ֹואו ,דלעפ-סרַאמ םוצ טרושראמעגקעװַא ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ

 קיזומ :;דַארַאּפ סיורג טימ ןרָאװעג טעװַארּפענ זיא עינַאמערעצ-טּפיוה

 ןּבָאה עידרַאוג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןרידַאנערג יד ,טליּפשעג טָאה

 -ןיוה עצנַאנ סָאד ןוא ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד ;טרישרַאמענ

 ןוא ,טקילײטַאּב עינַאמערעצ רעד ןיא ךיז ןּבָאה סרעייז דטיזעג

 ןענעז ייז זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ טוואורּפעג ןּבָאה ייז שטָאכ

 ןייק ןגעווטסעדנופ ייז ןּבָאה ,החמש רעסיורג ַא ףיוא םינתוחמ
 יד ןּביוהענפיוא ןּבָאה ייז ןעוו ,לָאמ עֶלַא ןוא ,טאהענ טשינ תחנ

 ויז ףיוא טָאה סָאװ ,טַאקַאלּפ ןפיורג םעד ןעזרעד ייז ןּבָאה ,ןניוא

 :ןענַאטשעג זיא טַאקַאלּפ ןפיוא .ןפרָאװעגנפיױרַא ארומ א

 ןופ גָאט רע ד !ןע נַא ר יט סם ר ע טי צ,

 "וט נָא נ זיא ה מ ק נ

 -רעייפ יד טעווארפענ טָאה ןעמ ואוו ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןבעל

 רעד, -- םיוּב ַא טלעטשענקעװַא ןעמ טָאה ,עינָאמערעצ עכעל

 ןגייווצ יד ףיוא ןוא ,ןפורעג םיא ןעמ טָאה ''טייהיירפ ןופ םיוּב

 טלַאה סָאװ ,גנונעדרא רעד ןֹופ םינמיס יד ןעגנַאהעגפיוא ןעמ טָאה

 ירד ,ןטַארקָאטסירַא ןופ ןלאדעמ ,ךעלעצימ עשיחלג -- ןלַאפ ןיא

 -ירּב יווצ סנינעק םנופ סעמרָאפינוא ענדַארַאּפ יד ןוא ןדרעווש

 .ןיוהק א ךיוא ןוא ,דנַאלסיױוא ןייק ןפאלטנא ןענעז עכלעוו ,רעד
 קידנדניצרעטנוא ,ןענערברַאֿפ טפראדעג ןעמ טָאה ןכַאז עלַא יד טָא

 ןעֹו ןוא עינַאמעהעצ רענדַארַאּפ רעד ןופ סולש םייּב םיֹוּב םעד

 -נוא טפראדעג םיוּב םעד טָאה'מ ןוא טנעמָאמ רעד ןעמוקעג זיא'ס

 ..ןַאט סָאד לָאז רע גינעק םעד ןסייהעג ןעמ טָאה ,ןדניצרעט

 ןיא לייוו א .רעטרעטיצראפ ַא ןייטש ןּבילּבעג זיא גינעק רעד

 טנַאקעג טשינ טרָאוו ןייק טָאה ןוא רעטשימעצ ַא יו ןענאטשעג רע

 רעּבָא ,רענערילראפ א ןצנַאגניא ןעווענ זיא רע ,ןדערפױרַא

 ,ןופרעד ןעיירדוצסיורא ךיז ױזַא יו ןלאפעננייא םיא זיא דסַאּב

 -ענ רע טָאה -- ?ןָאט סָאד ךיא ףרַאד סעּפע סָאװרַאפ ---
 ...ךיירסנַארפ ןיא טטַאשענּפָא ןיוש ךָאד זיא יירעפאלקש --- ,טנָאז

 -עק יד טָאה גנורעייפ-ילוי-רעט-14 רעד ןופ ןנינעגרַאֿפ ןייק

 זיא ףיוה ןיא ענַאל רעייז ןוא ,טַאהעג טשינ עילימַאפ עכעלגינ

 ןייק קעװַא טשינ טעמּכ ןיא סע .רעסעּב ןרָאװעג טשינ םעד ּבילוצ
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 טשינ לָאז ץַאלַאּפ-ירעקויט םעד םורַא ןטרָאנ רעד זַא ,גָאט ןייא

 טענַאװטנַא ירַאמ ןעוו ,ֿלָאמ עֶלַא ןוא ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןייז

 טימ טלטייטעג ריא ףיוא ןעמ טָאה ,ןריצַאּפש ןעגנַאנעגסױרַא זיא

 ךיא ןֹּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג ךיוא ךיז ןּבָאה'ס ןוא רענניפ יד

 ןעמענ עטסגרע יד טימ יז ןּבָאה ןוא ןיירַא לַאג רעד ןיא טדערעג

 ךיוא ןוא ילוי טַאנָאמ רעצנַאנ רעד קעוַא זיא יױזַא ןוא ,ןפורעגנא

 | טסוניוא ןופ לייט ַא
 םעד סיאול ןֹופ עינָאלָאכיסּפ רעד ןיא ןיא טייצ רענעי ןיא

 רעכלעוו ,שטנעמ רעד ,רע .גנורעדנע עצנַאג ַא ןעמוקעגרַאפ ןט(60

 ןוא ךס א ןעקנירט ,ךס ַא ןסע ןוצ טַאהעג ביל קידנעטש טָאה

 ףיוא ןחמוא ןַא ןפרָאוועג לָאמַא טימ טָאה ,ןּבעק ןופ ןּבָאה האנה

 ןופ רעטנעצ רעד ןייז וצ רעווש ןרָאװעג םיא זיא סע ;ןּבעל םעד

 טלעו עטלַא ןַא ןפרַאוװעצ סָאוו ,ןעגנוריסַאּפ עקיטכיוו עכלעזַא

 רע זַא ,טליפענ ןייֵלַא טָאה רע ;עיינ ַא ןעיובוצפיוא ןוואורּפ ןֹוא

 ןוא .,ןשינעעשעג עסיורג ןוא עקיטכיוו עכלעזַא רַאֿפ ןיילק וצ זוא

 -עוש רעד רעטנוא ןפלָאהאבמוא ױוַא טליפענ ךיז טָאה רע לייוו

 ןעגנונעּפָאה עלַא ןּבענעגפיוא רע טָאה ,עטכישעג רעד ןופ דָאר רער
 טנעסעג רָאנ ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמ עלַא ןוא ;ןּבעל ןּביילּב וצ

 -ענ רע טָאה ,ןיילַא ךיז טימ ןּביילּב ןוא ןעמעלַא ןופ ןרעדנוזּפָא

 -ענג ןיא רע ןוא ,ןטשרע םעד סלרַאשט ןופ עטכישעג יד טנעייל

 ךױא רע טעװ גינעק רעשילננע רענעי יו טקנוּפ זַא ,רעכיז ןעוו
 ןםיֹוא ןּבעפ ןייז ןקידנע טעו ןוא טיוט םוצ ןרעוו טּפשמרַאפ

 : ,טָאפַאשע
 גנונעפַאה יד ןּבענענפיוא טשינ רעּבָא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 יז ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןוא ;עיכדַאנָאמ יד ןוא ךיז ןעוװועטַאה וצ

 טניולעג רָאנ ריא ךיז טָאה'ס ןעמעוו רַאפ טדערעג ןייש ױזַא טָאה

 -םיוא טשינ יז טָאה ,קלָאפ ןשיזיוצנַארפ םוצ ''עּביל , ריא ןגעוו

 ,תודוס עשירעטילימ סכיירקנַארפ אנוש םעד ןּבענוצסױרַא םרעהעג

 עמייהעג עלעיצעּפס ךרוד יז טָאה תודוס יד טקישעגרעּבירַא ןוא !

 עצנאנ יד ןיא יז .טסניד ריא ןיא ןענַאמשענ ןענעז סאו ,ןטנעגַא

 ,תוכולמ עשידנעלסיוא יד טימ גנודניּבראפ ןיא ןענַאטשענ טייצ

 ,ךיירסנאהפ ןיא עיצולָאוװעה יד ןקיטשרעד טקָאזעג ןּבָאה עכלעוו
 עלַא ריא טָאה ,ןעזרעפ ףַארג רעשידעווש רעד ,רעטּבילעג ךיא ןוא
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 עכלעוו ,ןעײמרַא יד ןופ סערוװענַאמ יד ןגעוו ןסיוו טזָאלעג לָאמ

 יייװשנָארּב םעד ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא זירַאּפ ףיוא ןרישרַאמ

 ,ץנירּפ רעג

 :ןּבירשעג ריא ןעזרעפ טָאה ווירּב ןייא ןיא ןוא

 טשינ טציא וטסלָאז זירַאּפ --- ןָאט טשינ טסלָאז וד סָאװ,,

 -סיוא יד רַאפ טעװ ,זירַאּפ ןיא ןּבייפב טסעוו וה ןעוו ,ןזָאלרַאפ

 וצ ןעמוקוצוצ רעטכייל ןייז ,ןירַא ןלעוו סָאװ ,ןעיימרַא עשידנעל

 רעגייושטָארּב םנופ ליצ רעד זיא סָאד ןוא ,ןעװעטַאר ךיד ןוא ריד

 -סיורַא רע טעוו ,זירַאּפ ןייק ןרישרַאמניירַא טעװ רע רעדייא .ץנירּפ

 רעּפס ,ךיירקנַארפ זַא ,ןגָאז טעוו רע ןכלעוו ןיא ,טסעפינַאמ ַא ןוָאל

 סנּבעל יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןרעוו ןטלַאהעג טעוװ ,זירַאּפ ?עיצ

 .'עילימַאּפ רעכעלנינעק רעד ןופ

 רע ;םישוריּפ ןייק ןיא טשינ ךיז טקיטיונ ווירב רעד טָא

 טונימ רעטצעק רעד זיּב טָאה טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,רָאלק טזײזוַאּב

 יד ןקיטשרעד וצ ןַאלּפ ןשירערעװשרַאפ ריא ןּבענעגפיוא טשינ

 -ֵנֵא ןייק ;ןעײמרַא עשידנעלסיוא ןופ ףליה רעד טימ עיצולאוװער

 .ןעזעג טשינ ךיז רַאפ יז טָאה ןעװעטַאר וצ ךיז געווסיוא רעד
 דענג םעד ןיא ןעמ טניפעג ףיורעד זייווַאּב ןרעהָאלק ַא ךאנ

 ךָאּפ ַא ,ןַאּפמַאק םַאדַאמ רעד טימ טָאהעג טָאה יז סָאװ ,ךערּפש

 .טסוגיוא ןטנעצ םנופ ןשינעעשענ יד רַאפ ןכָאוו

 ןיא -- ,ןַאּפמַאק םַאדַאמ יד טלייצרעד --- ,ןעוועג זיא סָאד

 רעטסנעפ םייּב ןסעזענ זיא טענַאוטנַא ירַאמ ,טכַאנ-הנבל רענייש א

 .ןסיורד ןיא טקוקעגסױרַא טָאה ןוא

 --- ,טגָאזעג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה --- ,הנבל יד טסעז וד ---

 .יירפ ןייז ןיוש רימ ןלעוו ,ןענייש םורַא שדוח ַא ןיא טעוװ יז ןעוו

 -רַאֿפ יד ןופ ןַאלּפ ןצנַאנ םעד סייוו ךיא ;םעד ןיא רעכיז ןיּב ךיא

 ךיא ;ןודרעוװו ןיא זיירַא ןלעוו ייז ןעוו סייוו ךיא ;תוכוסמ עטקינייא

 ,ליל ןיא ןיירַא ןלעוו ייז ןעוו ךיוא סייוו

 טָאה סָאװ ,שרַאמ ןשירעטילימ םעד ןופ ןַאלּפ רעצנַאג רעד =
 ,טנַאקַאּב ןעוועג ריא זיא ,עיצולָאװער רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ טפָאזעג

 גָאט א רַאפ סָאװ ןיא טנכערענסיוא טָאהעג וליפַא ןיוש טָאה יז ןוא

 ,ןירַאּפ ןיא ןיירַא ןלעוו ןעײמרַא עשיסיירּפ ןֹוא עשיכיירטסע יד

 רעד טימ טרערעג ךיוא יז טָאה טכַאנחנבל רענעי ןיא
466 



 ַא טימ שטנעמ ַא ןיא ןַאמ ריא סָאװ ,םעד ןנעוו ןַאּפמַאק םאדאמ

 | .רעטקַאראכ ןכַאוװש

 ---,טגָאזעג יז טָאה ---,סורט ןייק טשינ אקוד רע זיא יװזַא ---

 טשינ ןעק רע ;ךיז ןיא ןּבױלג ןייק טשינ טָאה רע רעּבָא

 ןיא ןוא ,םלוע ןַא רַאפ עדער ןייק ןטלַאה טשינ ןעק רע ,ןלעפַאּב
 רעד זיּב .ןנירקעג טָאה רע סָאװ ,גנואיצרעד יד קידלוש זיא םעד

 ןרעטנוא ןעוועג טייצ עצנַאג יד רע זיא רָאי קיצנאווצ ןופ רעטלע

 םיא טָאה סָאד ןוא ,ןטנצפופ םעד סיאול ןופ טכיזפיוא ןגנערטש

 טציא ןענעז ןדנעטשמוא יד .,ןטלַאהענקירוצ רעמ ךָאנ טכַאמעג

 רַאפ ןעמוקסיורא טנַאקעג רָאנ טלָאװ גינעק רעד ןעוו זַא ,עכלעזַא

 רעג טימרעד רע טלָאװ ,עדעה רעקיסַאּפ ַא טימ םלוע ןסיורג ַא

 ןרער טשינ ןעק רע רעּבָא ,ײטרַאּפ רעזנוא ןופ תוחוּכ יד טקראטש

 .ןרער טשינ טעװ רע ןוא

 זא ,רעכיז ןעוועג טנעמַאמ םענעי ןיא זיא טענַאוטנַא ירַאמ

 | :טדערעג רעטייוו טָאה יז ןוא ,טנָאנ זיא ףליה יד

 ךיא .ןָאטּפױא סעפע טנעקעג ָאי טלָאװ ,רעדיװ ,ךיא --
 ,עדנַאמָאק ןיימ רעטנוא ןלעטש ןעיימרַא יד טנעקעג ןליפַא טלָאװ

 -עג ךיא טלָאװו טימרעד רעּבָא ,קיטיונ ןעוועג רָאנ טלָאוװ'פ ןעוו

 ןיוש ןטלָאװ םיאנוש סגינעק םעד ןוא ,רעגרע ךָאנ ענַאֿל יד טכַאמ
 טכארבעגפיוא ןרָאװעג ןטלָאװ עלַא ;ןדער ֹוצ סָאװ ןופ טַאהעג
 -עג ךיז טְלָאװ ךיירקנארפ ץנַאג ןֹוא ,'ןירעכיירטסע,, רעד ןנעק

 ךיז טלָאװ ךיא ןעוו .הכולמ ַא טריפ יורפ ַא סָאװ ,טימרעד טלמוט

 םעד טפוטשראפ ךָאד ךיא טסָאװ ,דנורנרעדַאפ םוצ טקורעגרפױרַא

 סָאװ ,ןיגינעק א זַא ,קנעד ךיא ןוא ;דנורנרעטניה םוצ גינעק

 טשינ ףרַאד ,הכולמ ןייק ןריפ טשינ ןעק סָאװ ,ןשרעה טשינ ןעק

 | ..ןײרַא טנעה יד ןיא םעצייל יד ןעמענ

 ןיא ךיז טרעטנָאלּפ ןיילַא טענַאוטנַא ירַאמ יו ןעמ טעז ָאד
 ָאי אקוד טלָאװ ןיילַא יז זַא ,יז טגָאז טא ,רעטרעוו ענעגייא עריא
 זַא ,ןיוש טגָאז ןוא קירוצ יז טּפַאכ טא ןוא ,ןָאטפױא סעּפע טנעקעג

 יד ןעמענ טשינ רָאט ,הכולמ ןייק ןריפ טשינ ןעק סָאװ ,ןינינעק ַא

 ןגעוו טכַארטעג ןַאד טָאה יז זַא ,טנייש סע .טנעה יד ןיא סעצייל
 ןיא יז ןעוו טנעמָאמ ַא ןיא זַא ןוא ,רעסיורג רעד ענירעטַאקעי
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 ןייק טשינ זיא יז זַא ,ןבעגוצ טזומענ יז טָאה ,קיצרַאהנּפָא ןעוועג

 ...עסיורג יד ענירעטַאקעי

 טבַאמעגכרוד ךעפקריוו עיצולָאװער יד טָאה טייצ רענעי ןיא
 רענָאיצולַאװער יד ,םידדצ עדייּב ןוא ,סיזירק ןטסנרע ןַא רעייז
 ,טייז רערעהנַא רעד ןופ '"ןטסילַאיִאר,, יד ןוא ,טייז ןייא ןופ
 -עג ךיז ןוא ,ןענטוריסַאּפ עקיטכיוו רעייז ףיוא טכירעג ךיז ןּבָאה
 .ערעדנַא יד ןגעק ענייא תוחוּכ ןיא ךיז ןטסעמרַאפ וצ טיירג

 טָאה גנולמאזרַאפ רעוװיטַאלסינעל רעד ןופ ננוציז יא ףיוא

 -רעדיוו ןטסקרַאטש םעד ןזייוווצסיורַא סולשַאּב ַא ןעמונעגנָא ןעמ

 -וצ ןוא ,ןסיורד ןופ ןוא קינייוועניא ןופ םיאנוש יד ןגעק דנַאטש

 ןוא ''רַאפעג ןיא דנַאיפ סָאד, טרעלקרעד ןעמ טָאה םעד ביל

 קיליוויירפ ךיז ןלָאז ןשטנעמס עגנוי זַא ,ףורפיוא ןַא טזָאלענסױרַא

 קיצכא ןוא ניפ ,דנַאֿפ סָאד ןצישַאב וצ יימהַא רעד ןיא ןסילשינא

 ןצישַאּב וצ יימרא רעד ןיא ןפורעג ןעמ טָאה ןרעטנולָאװ טנזיוט

 -וצ טפרַאדעג ,אטאווק רעד טיול ,טָאה זירַאּפ ןוא ,עיצולַאװװער יד

 .טייל עננוי עכלעזא טנזיוט עעכעלטע ןלעטש

 ןעגנַאגעג ײמרַא רעד ןיא ךיז ןסילשנָא סָאד זיא גנַאפנָא ןיא

 ןעוו רשּבֶא ,טָאטש-טּפיוה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא םַאזננַאל רשייז

 רעמ טימ ןמרָאװעגניירא ךיז ןּבָאה רעריפ ערענָאיצולאװער יד

 ןוא געט עכעלטע יוװ רעמ טשינ טרעיודעג סע טָאה ,םעד ןיא ןערּב

 ךָאנ ןסָאלשעגנא קיליוויירפ יימרַא רעד ןיא ךיז ןּבָאה זירַאּפ ןיא

 -ענ רעירפ טָאה ןעמ לפיוו טייל עננוי רעמ טנזיוט עכעלטע טימ

 .ןפור

 טימ לופ ןעוועגנ ןענעז ןראוולוב עקַא ןוא רעזייה-עפאק עלַא

 יז לאז'מ עהנַאמָאק רעד ףיוא טרַאװועג ןּבָאה עכלעוו ,ןטורקער
 ןיא ךיוא ןעמוקענרָאפ זיא עּבלעזסָאד ןוא ,טנָארפ םוצ ןקישקעוװַא

 טימ טליפעגנא ןעהועג טפול יד זיא םוטעמוא ןוא ,טעטש ערעדנא

 - ,רעװפוֿפ

 -ענוצ ךָאנ זירַאּפ ןיא ןענעז ןטורקער טנזיוט עכעלטע יד וצ
 טָאה'מ סָאװ ,ןטַאדלָאס ערענָאיצולָאװער טנזיוט עכעקטע יד ןעמוק
 -עג ןענעז עֶלַא ןוא ,ילוי ןט-14 םנופ גנורעייפ רעד וצ טכַאהּבעג
 :עמ טָאה םוטעמוא ןוא ,טלמוטעג ךיז ןּבָאה עלַא ןוא ,סָאנ ןיא ןעוו

408 



 טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,רענעלּפ עשירעהעוושראפ יד ןגעוו טדערעג

 .ןריפוצכרוד ךיז ןטיירג עקילק ריא ןוא

 -ַאוצ א זַא ,טאהענ ארומ ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עטצעזעג

 עיצולַאװער-רטנַאק רעד ןוא עיצולָאװעה רעד ןשיווצ סיוטשנעמ

 -קנַארפ סָאװ ,גנופינחַאפ-טולּב עכעלקערש ַאזַא ןענטעהב טציא טעוו

 טוואורּפעג ןּכָאה ,ןעזעג טשינ לאמנייק ךָאנ טציא זיּב טָאה ךייר
 -ןֶא ןלָאז ייז זַא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד סיאופ ןענערָאוו

 רערענאיצולַאװער-קיסעמ רעד ןשיווצ .גנודנעוו רעדנַא ןַא ןעמענ

 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןּבָאה (ןטסידנַארישז) עּפורג

 לָאז רע ,גינעק םוצ טעדנעזועג ךיז ,סָאַאכ א רַאֿפ ארומ סיוא

 רערענָאיצולָאװערהטנָאק רעד ןנעק ןיא רע זַא ,ןסיוװ ןזָאל ךעלטנפע

 רע וזַא ,ץנעלּבַאק ןיא ןטַארקָאטסירַא ענעפָאלטנַא יד ןופ טייקיטעט

 זַא ןוא ,ןסיירּפ ןוא ךיירטסע ןופ שרַאמ ןשירעטילימ םעד ןנעק זיא

 .קְלֶאֹפ ןשיזיוצנארפ םנופ רעטערטרַאפ יד טימ טסַאה רע

 -טנעעג טשינרָאג ףיורעד טָאה רעט-10 רעד םסיאול -רעּבָא

 רעד ןעוועג סע זיא ױזַא זַא ,רעכיז יו רעמ ןיא םע ןוא טרעפ

 ,טענַאוטנַא יראמ ןופ שטנואוו

 רעּביא ןוא ,ּפָאק ןרעּביא ןעגנאהעג זיא המחלמ רַאפ קערש יד

 -עג ןּבָאה ךיירקנַארפ ןֹופ ןינינעק יד ןוא גינעק רעד סָאװ ,םעיד

 טשינ ןוא ,ךיירקנַארפ ףיוא ןרישרַאמ סָאװ ,םיאנוש יד טימ ןטלַאה

 יד ןגָאלש וצ ןדַאלעננייא עקַאט ייז רָאנ ,ייז טימ ןטלַאהעג רָאנ

 -ןָאלּפרַאפ א רעייז ןעוועג ענַאפ יד זיא םעד רעּביא -- ןזיוצנַארפ

 ,רעסערנ ךָאנ ןעוועג זיא רַאפעג יד ןוא ןעטרעט

 יעדואג טַאטוּפעד רעד טָאה ,1799 ראי ןופ ילוי ןטז26 םעד

 -לעוו ןיא ,עדער ַא ןטלַאהענ גנולמַאזרַאפ רעקַאנָאיצַאנ רעד ןיא

 : .גינעק םוצ טקעריד טדנעוועג ךיז טָאה רע רעכ
 ערעה ןייז ןיא טאטופעד רעד טָאה -- ,רעה ןיימ ,רימ טגָאז ,

 טשינ ייּברעד זיא גינעק רעד שטָאכ ,גינעק םוצ טעדנעוועג ךיז

 -לעוװ ,ןשטנעמ עֶלַא יד סָאװ ,סָאד טמוק יו ,רימ טגָאז --- ,ןעוועג
 םָאװ ,עכלעזַא אקוד ןענעז ,טניירפ ערעייא ןייז וצ ןרידנעטערּפ עכ

 -נָאק יד ?עיצולאװער רעד ןופ םיאנוש יד סלַא טנַאקַאּב ןענעז

 ןצישַאּב ןופ טכילפ יד ןפרָאװעעּפױרַא ךייא ףיוא טָאה עיצוטיטס

 ןיא אקוד זַא ,ױזַא טיירדענסיוא ךיז טָאה ךָאד ןוא ,דנַאל סָאד
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 -רַאפ עּפָארייא ןופ רעשרעה עטניורקעג יד ךיז ןּבָאה ןעמָאנ רעייא

 ךיא סָאוו ,טייהיירפ יד ךיירקנַארפ ןיא ןקיטשרעד וצ טקינייא

 ןייא ןיא ךיז טלַאה ,רעה ןיימ ,ריא .ןצישַאּב וצ ןריואוושעגנ טָאה

 ;יורטוצ ןייק טשינ ךייא וצ טָאה קלאפ סָאד סָאװ ,ףיורעד ןנַאלק |
 סָאד זַא ,ןָאטעג ריא טָאה סָאװ ,ךייא טעּב ךיא ,רימ עשז טגָאז

 ?ופ ןיא ץַאלַאּפ רעייא ?יורטוצ ןּבָאה ָאי ךייא וצ לָאז קלאפ

 עכלעוו ,ןרענַאיצולאװעד-רטנַאק עטנעי ןופ סעילימַאפ יד טימ

 -ענ ךייא םורַא טקָאוװמ ןעוו ןוא ,ץנעלּבַאק ןייק ןפָאלטנַא ןענעז

 רעדָא ,טייהיירפ רעד ןצֹונ ןעגנערב ןעק סָאװ ,ןשטנעמ א טכוז

 טעּברַא יד טלָאװ ,ןטַאררַאפ טשינ טייהיירפ יד טָאה סָאװ ,אזַא

 שם ווי ווי ,ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג
 עלַא ךיז ןזומ ,רַאפעג ןיא זיא דנַאק סָאד ןעוו ,טציא רעּבָא ,

 -עג ַא טציא טָאה ריא .,ןצישַאּב וצ דנַאל סָאד ידּכ ,ןקיניײארַאפ

 ןירק יד ךיוא טימרעד ןוא דנַאל סָאד ןעוועטאר וצ טייהנגעלי

 וצ ,ןרָאטסינימ עכלעזַא טעניּבַאק רעייא ןיא ןיירא טמענ .,ערעייא

 ,טשינ לםייױוצ ןייק רָאנ זיא סע .יורטוצ טָאה קלאפ סָאד ןעמעוו

 ָאד טציא ךיז טדנעוו'מ רעּבָא ;ןצישַאּב ןייֵלַא ךיז ןעק קלָאפ סָאד זא

 טעּברַא רעד וצ ןייטשוצ ךיוא טלָאז ריא זַא ,רעה ןיימ ,ךייא וצ

 .'ןָארט םעד ןוא עיצוטיטסנַאק יד ןצישאב ןוא

 -רעּביא רעכיז יעדואנ טַאטוּפעד רעד טָאה עדער רעד טָא ןיא |

 ,ךיירקנארפ ןיא רענריּב לָאצ רעשּפיה א ןופ גנומיטש יד ןּבעגעג

 ַא ,טייקכעלנעזרעּפ ַא ןעוועג טלָאװו רעט-16 רעד סיאול ןעוו ןוא

 טלָאװ ,ןַאמסטַאַאטש א ,רעקיטילַאּפ ַא ,רעטקַארַאכ טימ שטנעמ

 ןוא טַאטוּפעד םענעי ןופ עדער יד טכַא ןיא ןעמונעג רעכיז רע
 עבקעזיד טקנוּפ טָאהעג ןּבָאה עכלעוו ,ערעדנא ןופ תוצע יד ךיוא

 ךעלקריו טֿפָאװ רע זַא ,ױזַא טלדנַאהעג טלָאװ רע ןוא ,גנוניימ

 .קלָאפ םנופ יורטוצ םעד ןנירקעג

 רעטנוא ןעוועג טייצ עצנַאנ יד רעט-16 רעד סיאול רעּבָא זיא

 םנֹופ לעּפא םענעי ףיוא רע טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ?פָאטנַאּפ

 .טרעפטנעעג טשינ ןצנַאגניא יעדואנ טַאטוּפער

 םיא טָאה'מ סָאװ ,תוצע יד ןעמונעגנא טשינ ךיוא טָאה רע

 -ןטנַא ירַאמ ל?ייוו ,ןפיולטנא וצ ךוזרַאפ ַא ןכַאמ וצ רעדיוו ןּבעגעג

 זַא ןוא טנַאנ ןיוש זיא ףליה יד זַא ,טדערעגנייא םיא טָאה טענַא
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 ךיירטסע ןופ ןעײמרַא יד ןוא גנַאל ןרעיודענ טשינ ןיֹוש טעוו'ס

 ,ץנירּפ רעגייוושנָארּב םנופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ,ןסיירפ ןוא

 ןייז עיצולָאװער יד טעװ ןַאד ןוא זירַאּפ ןייק ןרישרַאמניירא ןלעוו

 ,טעװעטַארעג --- עיכרַאנָאמ יד ןוא טקירהרעטנוא

 ןטלַאהעג טָאה יעדואנ טַאטוּפעד רעד יוװ ,םעדכַאנ געט ייווצ

 -נָארּב רעד טָאה ,גנולמַאזרַאפ רעיטַאלסינעל רעה ןיא עדער ןייז

 -וצ ,יימרַא רעשיסיירּפ רעד ןופ רידנַאמָאק רעד ,ץנירּפ רעגייווש'

 ךיז ןיא טָאה סָאװ ,טסעפינַאמ ןטמירַאּב ןייז זירַאּפ ןייק טקישעט

 -ָאלטקַאט רעשיטילַאּפ ןוא הּפצוח רעשירעקנוי טימ טלעוו ַא טַָאהעג

 | .טייקיז

 ןטָאשעג רעקנוי רעשיסיירּפ רעד טָאה טסעפינַאמ םענעי ןיא

 עכלעוו ,ןרענָאיצולַאװער עשיזיוצנַארפ יד ףיוא ?בעווש ןוא ךעּפ

 -צעזענמוא ןַא ףיוא טכַאמ יד טּפַאכרַאפ ,ננוניימ ןייז טיול ,ןּבָאה

 נינעק םעד ןגנעק ןעלטימדלַאװענ טצונַאּב ןּבָאה ןוא ,ןפוא ןכעל

 -רַא יד זַא ,טנָאזעג טסעפינַאמ םניא טָאה רע .עילימַאפ ןייז ןוא

 ךיירקנַארפ ןייק ןיירַא ןלעוו תוכולמ עטקינייארַאפ יד ןופ ןעיימ

 ,םעקַאטַא יד ןלעטשּפָא ,עיצולַאװער יד ןקיטשרעד טרָאד ןלעוו ןוא

 קירוצ ןוא ,ןָארט ןפיוא ןוא עכריק רעד ףיוא טכַאמענ טָאה'מ סָאװ

 -ַאנ יד טנחָאוװעג ךיוא טָאה רע ;נינעק םנופ טכַאמ יד ןקיטסעטַאּב

 יז טעו רע זַא ,עטמַאאב-סננורינער עלא ןוא עידראוונ עלַאנָאיצ

 טעװו סָאו ,גנונעדרָאמוא רעדעי רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןטלַאה

 ןיהַא טעוו ײמרַא עשיסיירּפ יד רעדייא ,ךיירקנַארפ ןיא ןעמוקרָאפ

 ,טעטש יד ןופ רעניואוונייא יד טנרָאװעג ךיוא טָאה רע ;ןירַא

 ןזיוסױרַא ןלעוו ייז ביוא זַא ,ץענערגנ רעד ייּב ךיז ןעניפעג סאו

 ,רעזייה ערעייז ןקירדרעטנוא רע טעװ ,דנַאטשרעדיװ ןטסדנימ םעד

 טשינ ֹויְרֲַאֹּפ ןיא טעװ רֹע זַא ,טעשארטסענ ךיוא טָאה רע ןוא

 -ךעד ךיז טעוו רעצימיא ביוא ןייטש א ףיוא ןייטש ַא ןזָאלרעביא

 .טענַאוטנַא ירַאמ רעדָא ,ןט-16 םעד סיאול ןרירוצנא ןגעוװ

 טסואוועע טשינ טָאה רעקנוי ןשיסיירּפ םעד ןופ הּפצוח יד

 | | .ןצינערג ןייק
 קידלוש ןצנַאנניא ןעווענ טשינ יא ןיַלַא רע רעּכבָא

 טאהעג ןּבָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא רעט-16 רעד סיאול .םעד ןיא

 זירַאּפ ןייק טָאה ץנירּפ רענייװשנַארּב רעד סָאו ,םעה ןיא טנַאה ַא
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 -עג ןלעיצעּפס ַא ךרוד .טסעפינַאמ ןקידהּפצוח ַאזַא טקישעגוצ

 ןקישוצ לָאז'מ ןליוו ייז זַא ,ןסיוו טזָאלעג ייז ןּבָאה טנעגַא ןעמייה

 רעד ,רעדירּב ייווצ סגינעק םעד .גנונרָאוװ עגנערטש ַא ךי ירקנַארפ וצ

 ןפלָאהעג ןּבָאה ,ַאוטרַא'ד ץנירּפ רעד ןוא סנעווָאהּפ ןופ ץנירפ

 טָאה ןּבירשעגנָא ןוא ,טסעּפינַאמ ןקידהּפצוח םעה ןלעטשפיונוצ

 ןעמָאנ ןטימ טַארקַאטסירַא רעשיזיוצנַארפ רענעּפַאלטנַא ןַא םיא

 ןרָאי טימ ויא סאו ,רעד ,אוטרַא'ד ץנירּפ ןוא ןָאמיל עד

 ,רעטנעצ רעד לרַאש סלַא ןָארט ןשיזיוצנַארפ ןפיוא ףױרַא רעטעּפש

 .ןָאט רעקיטכיר רעה זיא סָאד זַא ,לּפמעטש םעד טגיילעג טָאה

 טשינ זַא ,ןגָאז וצ ןבירטעגרעּביא ןייז טשינ רעכיז טעוו'ס ןוא

 טשינ ךיוא ןוא ןטסידטנַארישז יד ןופ עיצַאטינַא ערענָאיצולָאוװער יד

 יד ייּב טָאה רעניּבָאקַאי יד ןופ עיצַאטינַא ערענַאיצולַאװער יד

 ירַאט ןוא ןטז10 םעד סיאול ןגעק ןרָאצ ַאזַא ןפורעגסיױרַא ןסַאמ

 -נוי ןשטייד םעד ןופ טסעפינַאמ רעקידהּפצוח רעד יוװ טעגנַאוטנַא

 .ןפורעגסיױרַא טָאה רעק

 ןשטנעמ ערעסעּב עלַא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ךיירקנַארפ ץינַאג

 -קעװַא ךיז שטנעמ ןייא יװ ןענַאטשעגפיוא ןענעז ,ךיירקנַארפ ןופ

 ערמערפ יד ןנעק דנַאק סָאד ןצישַאּב ןוא ךַאו רעד ףיוא ןלעטשוצ

 -ירעלויט םניא םיאנוש ענענייא יד ןגעק ןוא ץינערג רעד ייּב םיאנוש

 | | ,ץַאלַאּפ

 רעד ןופ רעריפ ערענאיצולַאװער יד ןּבָאה טםייצ רענעי ןיא |

 -ירעלויט ןפיוא עקַאטַא ןַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב עּפורג רעניּבָאקַאי

 -עררַאפ יד ןגעק טסעטָארּפ ַא ןקירדוצסיוא טימהעד ידּכ ,ץַאלַאּפ

 טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד סיאול ןופ ןעגנולדנַאה עשירעט

 -ןלָאװער יד זַא ,תוכולמ עטסינײארַאפ יד ןזייוו וצ ידּכ ךיוא ןוא

 .יז רַאפ רעּביא טשינ ךיז טקערש ךיירקנארפ ערענַאיצ

 ,טַארַאמ ,רעטנַאס ,ןָאטנַאד :ןּבָאה רַאפרעה טעבהאעג קרַאטשי

 ,עקינייא ךָאנ ןֹוא ןעקומעד ?ימַאק ,ַארָאק ,יקסווָאזַאל ,ןַאמרעטסעװ

 יד קידנעטש טליּפשעג טָאה סאו ,רעד אקוד ,רעדיוו רעיּפסעּבאר

 ןטלַאהעג ךיז טָאה רע --- רענָאיצולַאװעה ןטסקרַאטש םנופ עלָאד

 סָאװ ,ןעגנוטיירנוצ יד ןיא טשימענ טשינ ךיז טָאה ןוא טייז ַא .ןיא

 .ץַאלַאּשירעלויט ןפיוא עקַאטַא רעד רַאפ טכַאמעג טָאה'ֿמ
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 ןעוועג ןַאד זיא ךיירקנַארפ ןיא ?טרשוו עטסרע?וּפָאּפ סָאד ןוא
 :טנַאזעג ןַאד טָאה רע .סנָאטנַאד

 יז ;המחלמ טימ זנוא ןעשַארטס תוכולמ עטקיניײארַאפ יד,

 ַא טָאטשנָא ,ייז רימ ןלעו ,זנוא טימ  ןגָאלש ךיז ןליוו

 "',גינעק ַא ןופ ּפָאק םעד ןפרַאוואוצ ,עקשטנעה

 עּפַאנק טימ זא ,טסואוועג טשינ ןַאד ךָאנ טָאה ןיילא ןָאטנַאה

 ןוא ןצימיא ןפראוווצ ךיוא ּפָאק ןייז ןעמ טעוװו רעטעּפש רָאי ייווצ

 -רַאפ ןרָאלק ַא טימ ןשטנעמ ןעוו טייצ ַא ןיא סָאד טעוװ ןעשענ זַא

 םושּב ןלעוו ייז שטָאכ ,ןדעה וצ טרָאװ א ןּבָאה ארומ ןלעוו דנַאטש

 פָאק ןטסקרַאטש םעד וצ טפרַאוו'מ ןעמעוו ןייטשרַאפ טשינ ןפוא

 זַא ,טסואוועג טשינ ךיוא ךָאנ ןַאד טָאה רע .עיצולאווער רעה ןופ

 ,רבחה רענענייא ןייז עקַאט םיא טעװ עניטָאליג רעה וצ ןקיש
 ןעמַאזוצ טציא טייטש רע ןעמעוו טימ ,רעיּפסעּבָאה ןַאילימיפקַאמ

 ,ןַאד זיא רע .,ךיירקנַארפ רעיירפ ַא ךַאפ ףמַאק ןיא ייר ןייא ןיא

 טַאנָאמ םנופ געט עטשרע יד ןיא ןוא ילוי טָאנָאמ ןופ ףוס םייּב

 עיצולָאװער רעד ןבענעגרעביא ןעוועג ,1799 רָאְי ןיא ,טסוניוא

 -קעװוַא ריא רַאפ ּפָאק ןייז טיירנ ןעוועג זיא רע ;ןּבעל ןוא בייל טימ

 ןפיוא !עקַאטַא יד זַא ,ןרָאווװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ןעוו ןוא ,ןגיילוצ

 טימ רע זיא ,טסוניוא ןטז10 םעד ןכַאמ ןעמ לָאז ץַאלּפ-ירעלװיט

 ןענעגעזעג ךיז טָאטשסטרוּבעג ןייז ןיא ןרָאּפעגקעװַא רעירפ גָאט ַא

 ןט-10 ןופ גָאט םניא זַא ,טקנעדעג טָאה רע ?ייוו ,רעטומ ןייז טימ

 ,ליוק ַא ןופ ןְלַאֹפ ךָאנ רע טעוו טסוגיוא

 -יוא ןטנעצ ןרַאפ גָאט א ,גָאטנוז ןעוועג ריא טנעז ואוו --
 טגערפענ רעטעּפש רָאי ייווצ עּפַאנק טימ םיא ןעמ טָאה -- ?טסוג

 .טּפשמענ םיא טָאה'מ ואוו ,לַאנובירט ןרענַאיצולַאוװעה ןפיוא

 רע זַא ,ןזיױװַאב וצ ןעוועג ןסיוא ןעמ זיא ענַארּפ רעה טימ
 ןראפ גָאט א זַא ,עיצולאוועה רעד ןּבענעגרעּביא ןעוועג טשינ זיא
 ןָאטנַאד רעּבָא ירַאּפ ןייק ןרָאפענקעװַא רע זיא טסוניוא ןטנעצ

 םעד קידנקוק ןוא ,ןריולרַאפ טשינ טנעמָאמ םענעי ןיא ךיז טָאה

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,ןײרַא ןניוא יד ןיא ךיילג רעטכיד

 רָאנ ,רענַאיצולָאװער רעיירטעג ַא רָאנ טשינ זיא ןָאטנַאד ---

 -קעוװַא ךיא ןיּב טסוגיוא ןטנעצ ןרַאפ גָאט ַא ,ןוז רעיירטעג א ךיוא
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 ןיּב רֹלַאּכ ןוא ,ןעמַאמ ןיימ טימ ןענעגעזעג ךיז םייה א ןרָאפעג

 ,קירוצ ןעמוקעג ךיא
 יי *" 

 רעד ייּב זַא ,טכירעג 1792 ןיא ךיז טָאה ןָאטנַאד רָאנ טשינ

 ךיוא ;ןּבעל ןייז ןרילרַאפ רע לָאז ץַאלּפ-ירעלויט ןפיוא עקַאטַא

 יד זַא ,טאהשג ארומ טָאה'מ .טכירעג ףיורעד ךיז ןּבָאה ערעדנַא

 -ירעלויט םעד ןכַאװַאּב סָאװ ,ןטַאדלָאס עשירָאצייװװש ענעגטודעג

 ןופ ךיוא רָאנ ,ןסקיּב ןופ רָאנ טשינ ןסיש רעכיז ןלעװ ,ץַאלַאּפ

 -ַאב זיולּב זיא סָאװ ,עסַאמ עטהינילּפיצסידזטונ א ןוא ןטַאמרַאה

 ןייק ןזייװסיױרַא ןענעק טשינ טעוו ,קעה ןוא סעקיּפ טימ טנפַאוװ

 ַא ןייז עקַאטַא שצנַאנ יד טעװ ןַאד ןוא דנַאטשרעדיװ ןקירעהעג

 ,לַאטכרוד

 ןַאד ןעמ טָאה זירַאּפ ןיא עידרַאװג רעַאנַאיצַאנ רעד ףיוא

 ןענַאילַאטַאּב עקינייא ;ליפוצ ןזָאלרַאפ וצ ךיז טאהעג ארומ ןיוש

 ?ייוו ,רעירפ יו רענָאיצולַאװער ױזַא ןעוועג טשינ רעמ ןיוש ןענעז

 -ַאווער רעייז ןֹוא סָאלקלטימ םנופ טלעטשעגפיונוצ ןעוועג ןענעז ייז

 רעה ןיא םעד ץוח .טּפעװעגסיױא לענש ךיז טָאה טייקשירענַאיצופ

 ןעוועג ןַאד עידרַאווװ רעלַאטַאיצַאנ רעד ןופ רידנַאמָאק רעזירַאּפ

 יד ןצישַאּב ֹוצ טגיונעג ןעוועג זיא רע ןוא טַאדנַאמ ריציפֶא רעד

 ,ןּבָאה וצ ארומ דנורג א ןעוועג זיא םורַא ןוא םורַא .עיכרַאנָאמ

 "ווא ןט-10 םעד ץַאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא עקַאטַא עטנַאלּפעג יד זַא

 -ַאטנוּב,, רעד טָאה רַאפרעד ןוא ,לַאפכרוד ַא ןייז ךָאנ טעוו טסוג

 -נעדישרַאפ טכוזעג עּפורז-רעניּבָאקַאי רעד ןופ "!טעטימָאק רעשיר
 -דע ןַא רַאפ עקַאטַא עטנַאלּפעג יד ןכַאמ וצ יױזַא יוװ ןעלטימ יילרע

 יד ןענניווװצ לָאז ,עקַאטַא יד ,יז זַא ,ןעוועג זיא ליצ רעד ןוא ,גלָאֿפ

 -ןיא ןוא גינעק םעד ןצעזוצרעטנורַא גנולמַאזרַאפ עוויטַאלסיגעֿפ

 ןעו ןוא .ךיירקנַארפ ןיא עיכרַאנָאמ רעה וצ ףוס ַא ןכַאמ ןצנַאג

 טָאה ,טכַאמעג ןעוועג ןיוש ןענעז ןעננוטיירעבראפ עקיטיונ עלַא

 | ,טריפמוירט ןָאטנַאה
 ---,טסוגיוא ןטנעצ םעד ץַאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא עקַאטַא יד ---

 ווו ,דַארַאּפ רעכעלרינַאמ ןייק ןייז טשינ טעוו --- ,טנָאזעג רע טָאה

 .ינוי ןט-20 םנופ עקַאטַא יד ןעוועג זיא'ס

 -ומָאֹק רעשירַאטנוּב,, רעד סָאוװ ,ןעננוטיירעּברַאפ יד ןשיווצ
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 טָאה מ ססָאװ ,ףֹור רעד ןעוועג ךיוא זיא ,טכַאמעג טָאה ''טעט

 ,ךיירקנַארפ ןופ לייט-םורד םניא גרַאוװגנוי רעד וצ טוזָאלעגסױרַא

 -לוזער יד .עיצולָאװער דעד ןפלעה זירַאּפ ןייק ןעמוק לָאז יז זַא

 יד ןופ סנייא טלעטשענפיונוצ רעטעּפש ןּבָאה ףור םענעי ןופ ןטַאט

 ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטסטנאסערעטניא ןוא ,עטסנעש

 ןפאשעג טָאה ףור רענעי ;עיצולָאװער דעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד

 םענרַאפ אזַא טימ רעטעפש ךיז טָאה עכלעוו ,'!עזעילעסרַאמ,, יד

 טלעוו רעצנאנ רעד רעביא ןעטנוזעצ ןוא ןעננולקעצ

 רערענַָאיצולַאװער רעד טָאה ךיירקנַארפ ןופ לייט-םורד םניא

 ;דנַאפ םנופ ןלייט ערעדנַא יד ןײא יווװ רעמ טשרעהעג ןַאד טסיינ

 ןרַאטנוּב עקידנעטש יד ,םורד םנופ רעניואוונייא עקיטולּבסייה יד

 -ָאווער רעד ןופ טסייג ןטימ טנערּבעג ןּבָאה ,גנוגעוװַאּב רעדעי ןוא

 ,לעסרַאמ טָאטש רעד ןיא ןעוועג זיא רעטנעצ רעד ןוא ,עיצול

 ןירַאּפ ןיא .טעטימָאק ןשיראטנוּב, םנופ רעריפ יד זיא

 ןפיוא עקַאטַא ןַא ןכַאמ ֹוצ ךיז טיירג'מ ןעוו ,טציא זַא ,ןלַאטעגנייא

 -יטַאלסינעל יד ןעגניווצ לָאז סָאװ ,עקַאטַא ןַא --- ץַאלַאּפ-ירעלויט

 וצ טוג ןעוועג טלָאװ ,גינעק םעד ןצעזוצרעטנורַא גנולמַאזרַאפ עוו

 ןטרינילּפיצסיד טוג ַא ןוא ןטריזינַאגרַא טוג ַא זירַאּפ ןייק ןעגנעהּב

 ,ךיירקנַארפ ןיא םנגעג ןקידמורד םנופ ןָאילַאטַאב ןרענַאיצולַאהוער

 -אוועד םעד ?עסרַאמ ןייק טקישענקעװַא ןעמ טָאה םעד ּבילוצ ןוא

 .ורַאברַאב רענַאיצול

 ָאז רע ,לרונ רעה ןלַאפעג זיא ,ןורַאּברַאּב ףיוא ,םיא ףיוא
 ,ןטורקער ערענָאיצולָאװעה לָאצ עקיטיונ יד ןעגנערּב לעסרַאמ ןופ
 ענעי  ןופ ךָאנ רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ?עסרַאמ ןיא זיא רע לייוו
 -ונַא עקרַאטש א טריפעגנַא 1189 ראי םניא טָאה רע ןעוו ,ןטייצ
 -ענעג יד רַאפ טַאטוּפעד םֹלַא ןּביילקסיוא ןָאּבַארימ לָאז'מ עיצַאט
 ,ןטַאטש-לַאר

 עיצולאווער יד ואוו ,לעסראמ ןייק ןעמוקענ זיא ןרַאּברַאב ןעוו
 וצ ןעמונעג ךיילג ךיז רע טָאה ,ןערּב עמַאס ןיא ןטלַאהעג טָאה
 .םיױז ןעוועג ךָאנ זיא טסוניוא ןטנעצ ןזיּב שטָאכ ,טעּברַא רעד
 זירַאּפ ןייק ןפורעג רע טָאה ,ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,סעדעה יד ןיא

 ,"עיצולָאװער רעד רַאפ ןּברַאטש ןענעק , סָאװ ,טיילעגטוי 'עבלעזא
 -עננייא םיא ךיז טָאה טייצ רעצרוק ַא ראג ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא
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 יּפיצסיד טוג טרעדנוה סקעז ןופ ןָאילַאטַאּב ַא ןלעטשוצפיונוצ ןּבעג

 יד ןיא ןּבילקעגסױא ייז טָאה רע ;ןרענָאיצולאװער עגנוי עטריניֿפ

 עלַא .לעסרַאמ ןיא עידרַאווג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןענַאילַאטַאּב

 רעד רַאפ ןּברַאטש וצ , טיירג ןעוועג ךעלקריוו ןענעז סָאװ ,עכלעזַא

 | ."'עיצולָאווער

 -רַאמוצטיירַא טיירגעג ךיז ןּבָאה טייל-עננוי טרעדנוה סקעז יד

 ןעגנוזעג ןּבָאה ייז ,ךעליירפ ןעוועג ןענעז ייז ןוא ,זירַאּפ ןייק ןריש

 סָאװ ,דיל ַאזַא ןעניפעג טנעקעג טשינ ץלַא ןּבָאה יז רעּבִא ,רעדיל

 ןבָאה יז סָאװ ,דיירפ רעד טימ ןוא טװמ םעד טימ ןעמיטש לָאז

 -עט עכלעזַא טימ ןוא רעטרעוו עכלעזַא טימ ,דיל ַא --- ןצרַאה ןיא

 טשינ ןוא ןרישרַאמ ןענעק ןרעטָאיצולַאװער עכלעוו רעטנוא ,רענ

 .דימ ןרעוו

 :לַאפ ַאזַא טכַאמענ דָארג ןַאד ךיז טָאה

 ןיא ןרענָאיצולָאװער עגנוי ןּבָאה גרוּבסַארטס טָאטש רעד ןיא

 גנולמַאזהַאפ רעד ךָאנ ןוא ,גנולמַאזרַאפ ַא ןטלַאהעגּפָא טנוװַא

 ןיא ןַאד ןוא ,רעדיל ערענָאיצולָאװער שיינ יד ןעגנוזעג ייז ןּבָאה

 ףיוא ןעגנורּפשעגפיורַא ,רענָאיצולָאװער רעטרעטסיינַאּב ַא ,רענייא

 טָאה רע רעּבָא ,ןעגניז ליוו רע זַא ,טניימעג ןּבָאה עֶלַא ;שיט ַא

 :טרָאװ ןייא טנָאזעגסיױרַא

 .(ןייג רימַאֿל) "' !ז'ןָאלַא;

 ןיא'ס זַא ,ױזַא ליומ םנופ טכַארּבעגסױרַא רעּבָא סע טָאה רע

 .ןוגינ א ןופ ,גנַאזעג ַא ןופ ןָאט ַא יו ןעמוקעגסיורַא

 טָאה ,טשינרָאג טסייוו'מ ןעמָאנ סנעמעוו ,ןַאמנגנוי םענעי ןיא

 רעמ רעּבָא ,עיצולאוװער רעה ןופ דיל עיינ סָאד ןעגנוזעג ןַאד ןיוש

 :ןעגנערּבסױרַא טנעקעג טשינ רע טָאה טהָאװ ןייא יו

 .י"ז'ןָאלא ,

 ךיוא םיא טָאה סע .רעטרעוו יד טקעפענסיוא םיא ןּבָאה סע

 .עידָאלעמ יד טלעפענסיוא

 -נַארפ רעגנוי ַא ןעוועג ךיוא ןַאד זיא עטלמַאזרַאפ יד ןשיווצ

 טנעקעג טָאה רע .ליל-עד יעשזור ןעמָאנ ןטימ ריציּפֶא רעשיזיוצ

 "יא םעד ןיא .ךיז רַאפ רעדיל ןּבירשעג ךיוא טָאה רע ןוא קיזומ

 ןפיוא רענאיצולַאװעה רעגנוי רענעי סָאװ ,''ז'ןָאלַא,, טרָאוו םענ

 ;ןָאט יַא טּפַאכעגנָא ליל-עד יעשזור טָאה ,טכַארּבעגסױרַא טָאה ,שיט
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 ךָאנ סָאד ןעגנוװעצ ךיוא םיא ןיא ךיז טָאה ,םענעי ןיא יו םקנוּפ
 ןיא ןיירַא לענש רע זיא ,עיצולָאװער רעד ןופ דיל עגעגנוזעג טשינ
 -נָא טָאה רע ;ָאנַאיּפ ַא ןענַאטשעג ןיא סע וואו ,רעמיצ רעדנַא ןַא
 ץְלַא ךיז קידנטלַאה ,ךיז רַאפ ןעגניז ןוא ךיז רַאפ ןליּפש ןּביוהעג
 טכייל טָאה רע ;''ז'ןָאלא ,, טרָאװ ןקיצנייא םענעי ןופ ןָאט םניא
 רע ןעו ןוא ,ןעננַאלק ךָאג ,רענעט ךָאנ ,רעטרעוו ךָאנ ןענופעג
 ןוא רעטרעטסיינַאּב ַא ןפָאלעגנירַא רע זיא ,ןרָאװעג קיטרַאפ זיא
 ,דיירפ רַאפ טניישעט םיא ייּב טָאה םינַּפ סָאד

 טָאה -- !רעטרעוו יד ּבָאה ךיא ןוא ןוגינ םעד ּבָאה ךיא ---
 ,לוק ןפיוא ןגירשעגסיוא רע

 ייז רַאפ טָאה רע ןוא טלגנירעגמורַא עלַא םיא ןּבָאה דלַאּב ןוא
 :עיצולאווער רעד ןופ דיל עיינ סָאד ןעגנוזעג

 םנופ רעדניק ,ןייג רימאל) ''עירטַאּפ ַאל עד ןןַאפנַא ז ןָאלַא ,
 ,(דנַאלרעטַאפ

 ןוא ,טרעּבױצַאּב ןעמעלַא ןּבָאה רעטרעוו יד יא ,ןוגינ רעד יא
 ,עיצולאווער רעד ןופ דיל עיינ יד ןעגנוזעג עלַא ןיוש ןּבָאה דלַאּב
 -עגנָא רעדיוו רערעדֹנַא ןַא טָאה ,טקידנעעג טָאה'מ ןעוו ,לָאמ עלַא

 .?עירטַאּפ ַאל עד ןַאפנַא ז'ןָאלַא,

 ;גרוּבסַארטש רעביא ןגארטעצ דלַאּב ךיז טָאה דיל עיינ יד
 ןעמונעגרעּביא דְלַאֹּב יז טָאה ,טרעהעג דיל יד רָאנ טָאה'ס רעוו
 ,זיא יז זיִּב טרעדנַאװעג דיל יד טָאה ױזַא ןוא ,ןעגנוזעגכָאנ ןוא
 טרָאד ,ןוא ,לעסרַאמ ןייק ןעמוקעגנָא ,גָאט ןּבלעז םעד ןיא עקַאט
 -ענפיוא דלַאּב יז ןָאילַאטַאב רערענאיצולאװער רעיינ רעד טָאה
 -נוה סקעז יד ןּבָאה דיל רענעי ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא ןוא ,טּפַאכ
 -קנַארפ ץנַאנ טנַאּפשעגסױא ןרענָאיצולָאוװער רענַאילעסרַאמ טרעד
 -ַאק טּפעלשעג ,ןסקיּב ןגָאהטעג ייז ןּבָאה קידנענַאּפש ;סופוצ ךייר
 -ענ לָאמַא רעּבָא ןוא לָאמַא רעדיוו ייז ןּבָאה ייּברעד ןוא ,ןענָאנ
 ;דיל עבלעז יד ןעגנוז

 .'עירטַאּפ ַאל עד ןַאפנַא ז' ןָאלַא

 -עסרַאמ, יד סלַא עטכישענ רעד ןיא ןיירַא זיא דיל ענעי
 | | | ""עזעיל

 ןרענָאיצולַאװער -עגנוי רענַאילעפרַאמ טרעדנוה סקעז יד ן
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 -עילעסרַאמ,, רעד ןופ רעטרעוו יד ןוא ןעגנַאקק יד ןגָארטעצ ןּבָאה

 ;זירַאּפ ןייק קידנרישרַאמ ,רעפרעד ןוא טעטש עלַא רעביא "'עז

 -רַאמ רעד ןופ ןעגנַאלק יד ייז ןּבָאה ןעמוקעג ןענעז ייז ןיהואוו

 עריא ייז ןּבָאה זירַאּפ ןייק ךיוא ןוא ,טכַארּבעגנײרַא ''עזעילעס

 ןעגנוזעג זירַאּפ ץנַאג ןיוש טָאה דלַאּב ןוא ,טכַארּבעגנײרַא ןעגנַאלק

 ןיא ןוא ןרַאװֿפוּב עלַא ףיוא ,ןסַאג עלַא ףיוא ;'!עזעילעסרַאמ,, יד

 :טרעהעג דיל עּבלעזיד ןעמ טָאה רעזייה עֶלַא

 ."ע ירטַאּפ ַאל עד ןַאפנַא'ו ןָא א,

 טימ ןּבָאה ןָאילַאטַאּב ןרענָאיצולַאװער ןקיטרַאנגייא ץנַאנ א

 יז ןעוו ,רענַאילעסרַאפ טרעדנוה סקעז יד טלעטשעגראפ ךיז

 ריפ עצנַאג ךיז ןּפעלש םעד ןופ ,טרישרַאמניירַא זירַאּפ ןייק ןּבָאה

 יד ןיא ךיירקנַארפ ןופ ןגעטש ןוא ןנעוו יד ףיוא סופוצ ןכָאװ

 יד ןוא ּביוטש טימ טקעדַאּב ןעוועג עֶלַא יז ןענעז ,ןציה עטסערג

 רעד ןופ טנערּברַאפ ןוא טציוושרַאפ ןעוועג ייז ייּב ןענעז רעמינּפ

 -מעה יד ,ףױרַא זיב טרעשַאקרַאפ ןגָארטעג ייז ןּבָאה ?ּברַא יד ,ןוז

 -יוצנַארפ רעד ןיא ןעמוקענניירַא ןענעז ייז ןעוו .טעֿפיּפשעצ רעד

 ידּכ ,ריּב ןעקנירט וצ טּפַאכענוצ ךיז יז ןּבָאה ,טָאטשּפױה רעשיז

 ןוא ,רוּכש ןרָאװעג ןענעז ייז ןופ עקינייא ,ןליטש וצ טשרוד םעד

 וצ דנורג ַא ןּבעגעג עיצולאװער רעד ןופ םיאנוש יד טָאה סָאד

 יו רענַאילעסרַאמ יד ףיוא ןזייוונָא ןוא רעגניפ יד םימ ןעלטייט

 -םיברַאנָאמ עקינייא ןוא .ןדנוּבַאנַאװ עטרעּביושעצ עדנַאּב ַא ףיוא

 ןיא ןּבירשעג עקַאט רעטעּפש ייז ןגעוו ןּבָאה רעקירָאטסיה עשיט

 ןיז עטסקיטומ ןוא עטסעּב יד ןעוועג ןענעז סָאד רעּבָא .ןָאט אזא

 םָאד ייז ןּבָאה ןזיװַאּב ןוא .ךיירקנַארפ רערענָאיצולַאװעה רעד ןופ

 ךיוא רָאנ ,טייקשידלעה רערענָאיצולַאװער רעייז טימ ראט טשינ

 טָאה'מ ןעוו ,געט יד ןיא גנוריפפיוא רעטפַאהרעטסומ רעייז טימ

 .ץַאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא עקַאטַא יד ןכַאמ וצ טיירגעג ךיז

+= * 8 

 ןירַאּפ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רענַאילעפרַאמ יד רעדייא ךָאג

 "עג ךיוא טָאה יז .ייז ןגעוו טסואוועג טענַאוטנַא ירַאמ ןיוש טָאה

 ןפיוא עקַאטַא ןַא ןכַאמ ןעמ טעוו טסוניױא ןט-10 םעד זַא ,טסואוו

 ףליה יד זַא ,רעכיז ױזַא ןעוועג ןַאד זיא יז רעּבָא ,ץַאלַאפ-ירעקויט

 טָאה יז זַא ,טייצ ןיא ןעמוק טעוװ ןעײמרַא עשידנעלפיוא יד ןופ
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 ןוא ,עקַאטַא עטנַאלּפעג יד ןצרַאה םֹוצ קרַאטש ןעמונעג טשינ ךיז
 טָאה יז זַא ,טמירַאּב ךיז יז טָאה ףיוה ןיא ןשטנעמ ןטנַאנ ַא רַאֿפ
 ,זירַאּפ ןופ רָאיעמ םעד ,ןענָאיטעּפ טָאה יז זַא ,טשינ ארומ ןייק
 -ךַאמ יד ןפיוקוצרעטנוא ףיוא קנַארפ ןָאילימ לטרעפ יירח ןּבעגעג
 טשינ ץאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא עקַאטַא יד ןלעוו ייז ןוא רענַאילעפ
 | .ןכַאמ

 -רעטנוא ןעמעלַא יז טעוװ טלעג טימ זַא ,טניימעג ץלַא טָאה יז
 -נוא ןּבעגעייא ריא ךיז טעוופ זַא ,טּבױלגעג ןליּפַא טָאה יז .ןפיוק
 .ןילַא ןענָאטנַאד יו ןרעדנַא ןייק טשינ ןפיוקוצרעט

 -ךעטנוא ןגעוו טכַארטעג טָאה יז ןעוו ,טייצ רעד ןיא רעּבָא
 ןופ רעריפ ןוא רענדער רעסיורג רעה ,רע זיא ,ןענַאטנַאד ןפיוק
 -ןצ טעּברַא רעד טימ ןעמונרַאפ קראטש ןעוועג ,עיצולָאוװעה רעד
 -ַאּפ-ירעלויט ןפיוא עקַאטַא רעד רַאפ רענַאילעסרַאמ יד ןטיירגוצ
 עקידרעייפ טימ גָאט ןדעי ייז טָאה רע ;טסוגיױא ןט-10 םעד ץַאל
 ןטלאהעג טייצ עצנַאג יד ייז טָאה רע ןוא טמערַאװעגנָא סעדער
 | ,טכיזפיוא ןייז רעטנוא

 -עגסיורא געט ענעי ןיא ןָאטנַאד טָאה עיגרענע טימ טלעוו ַא
 -ינַאגרָא ,רענעלּפ טעברַאעגסױא ,סעדער ןטלַאהעג טָאה רע ;ןזיוו
 תוחוּכ יד טקראטשעג ,טומ ןבענעגרעטנוא ,טהינילּפיצסיד ,טריז
 טהָאד סע טאה  ,ןעמוקעג רָאנ זיא רע ןיהואוו ןוא ,ןעמעֿפַא ןופ
 סע .טייקיטעט רערענָאיצולַאװער טימ טזיורּבעג ןוא טכַאקעג דלַאב
 רעגייוושנַארּב םעד סָאװ ,ןרָאצ רעצנַאג רעד זַא ,טכודעג ךיז טָאה
 ,קלָאפ ןשיזיוצנַארפ םייּב ןפורעגסיױרַא טָאה טסעפינַאמ םצנירּפ
 טשינ ךיז טעװ רע זַא ןוא ןצרַאה ןיא םיא ייּב טכָאק ןוא טמערוטש
 ןפיוא ןקירדסיוא ןרָאצ ןקיוָאד םעד טעװ רע זיּב ,ןקיאורַאּב
 | ,רענייטש ןרעטָאיצולָאװער ,ןטסקראטש

 ,ןָאטנַאד טָאה ,ץַאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא עקַאטַא יד קידנטיירגוצ
 ,""טעטימאק-ןרָאטנוּב,, םנופ רעדילנטימ ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ
 ,עמוד רעשיטָאטש רעד ןיא שינערעקרעּביא ןַא טיירגעגוצ ךיוא
 ןוא ,עיינ ןיהַא ןצעזניירַא ןוא ןטַאטוּפעד עטלַא יד ןפרַאוװסיורא
 ןפיוא עקַאטַא יד ןכַאמ טעוו'מ ןעוו ,גָאט ןּבלעז םעד ןיא עקַאט
 -ךעביא ?ייוװ ,קיטכיוו רעייז ןעוועג זיא סָאד ןוא ;ץַאלַאּפ-ירעלויט
 -ןוא ןטלַאה ,ןסייהעג טָאה גנורינער עשיטַאטש רעזירַאּפ יד ןעמענ
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 ןוא .עיצולַאװשה רעד ןופ ץרַאה עמַאס סָאד לָארטנָאק ַא רעט

 ,זירַאּפ ןופ רָאיעמ םעד ,ןענָאיטעּפ זַא ,ןסָאלשַאּב ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ןוא טכַאדרַאפ רעטנוא ןיוש זיא רע ליױװ ,ןצעזרעטנורַא ןעמ לָאז
 -עג ךיוא ןיֹוש זיא סע .ןזָאלרַאפ טשינ רעמ םיא ףיוא ךיז ןעק'מ

 -ַאנ רעד ןופ רידנַאמָאק םעד ,ןטַאדנַאמ טימ זַא ,טכַאמענּפָא ןעו

 לייוו ,ןרעוו קיטרַאפ ךיוא ןעמ לָאז ,זירַאּפ ןיא עידרַאווג רעלַאנַאיצ

 ךיז ןעמ ךעק םיא ףיוא ןוא טכַאדרַאפ רעטנוא ךיוא ןיוש זיא רע

 .ןזָאלרַאפ טשינ ךיוא ןיוש

 ןצ .ןעמוקעג) ןָאיטעּפ זיא טסוגיױא ןט-10 ןרַאפ געט רָאּפ ַא
 טיירג'מ זַא ,גנודלעמ רעד טימ גנולמַאזחַאפ רעוויטַאלסיגעל רעד
 סָאו ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ .ץַאלַאּפ-ירעלויט םעד ןריקַאטַא וצ ךיז

 ?םעד ןנעק ןעמעננָא ןעמ לָאז ןעלטימ רַאפ

 ,טייהנגעלרַאפ רעסיורג ַא ןיא ןעוועג ןַאד זיא גנוקמַאזרַאפ יד

 ןטערטוצסיורַא טַאהעג .ארומ ןּבָאה ןטַאטוּפעד עטכער יד וליפַא

 טָאה .עקַאטַא רעד ןגעק ןעלטימ ןעמעננָא לָאז'מ זַא ,סעדער טימ
 טרעפטנעענ טשינ רָאנ םיא טָאה'מ ןוא ןענַאיטעּפ טרעהעגסיוא ןעמ

 -יוו וצ ןעגנַאגעגרעּביא ןעמ זיא םעד ןגעוו ןטַאּבעד ןָא .ףיורעד

 -דרָא-נָאט ןפיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןעגנולדנַאהרַאפ עקידחעט

 ףיוא ןטרַאו וצ רעסעּב ןייז טעוו'ס זַא ,ןעזעגנייא ןּבָאה עלַא .גנונ

 ...ןעננערּב טעוו עקַאטַא יד סָאװ ,ןטַאטלוזער יד

 יד סָאװ ,טימהעה טנכערעג טשינ רעּבָא ךיז טָאה ןָאיטעּפ
 טָאה רע ןוא ,גנולעטש ןייק ןעמונעגנָא טשינ טָאה גנולמַאזרַאֿפ

 טעוו'מ בוא זַא ,לעפַאב ַא ןבענעגסױרַא ץַאלַאּפ םּורַא ךַאוו רעה
 .טייקרַאטש טימ ןרעפטנע ןעמ לָאז ,טייקרַאטש טימ ןייג

 ןטכיר טנעקעג ךיז טאה'מ זַא ,ַאזַא ןעוועג ןַאד זיא עגַאק יד

 םנופ ךַאו עשירַאצייווש יד .גנוסיגרַאפ-טולּב רעכעלקערש ַא ףיוא

 -ּםיצסיד-טונ טהעהנוה ןצפופ ןופ ןענַאטשַאב זיא ץַאלַאּפ-ירעלויט

 ןעוועג ךיוא טרָאד ןענעז סע .ןטַאדלָאס עטינעג רעייז ןוא עטהיניל

 ריווצ ,עידרַאװת רעטלַא רעד ןופ ןטַאדלַָאס טרעדנוה ןצפופ ַא

 יד רעסיוא ןוא ,עידרַאוװוג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאדלָאס טנזיוט

 ןיִּב ּפָאק ןופ טנּפָאװַאּב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןַאמ טנזיוט ףניפ

 ןַא םימ ןעוַארּפס טנעקענ םיוועג ךיז ןּבָאה עכלעוו ןוא סיפ יד

 ןייק טשינ ןענעז עבלעוו ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעסילטנעצ ןופ ןומה
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 -טירַא טרעדנוה עכעלטע ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז ,ןטַאדלַאס עטינעג

 ןענעז ייז ןוא ,"ןטסילַאיֵאר,, ענעכַארּפשעגסױא עֶלַא ,ןטַארקַאט

 ןט16 םעד סיאול ןצישַאב וצ טנּפָאװַאּב ףיוה ןיא ןעמוקעג ךיוא

 .טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 עכלעוו ,תונחמ ערענַאיצולַאװער יד רעּביא עדנַאמָאק יד

 ןעמ טָאה ,ץַאלַאּפירעלויט ןפיוא עקַאטַא יד ןכַאמ טפרַאדעג ןּבָאה

 ,ןַאמרעטסעװ רענָאיצולַאװער םעד ןופ טנעה יד ןיא ןבענעגרעּביא

 ןַא ןריפ טנעקעג טָאה ןוא ריציפֶא רעטונ ַא ןעוועגנ זיא רע ?ייוו

 טעבראעגסיוא טָאה ןַאמרעטסעװ ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןוא ,יײמרַא

 ענייז טימ ןָאטנַאד טָאה ,עקַאטַא רעד ראפ ןַאלּפ ןשיגעטַארטס םעד
 טמעראוועג ןוא עיזַאטנַאפ יד ןדנוצעג סעדער עקיטומ ןוא עקראטש

 -ַאטַא רעד ןיא ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עֶלַא יד ןופ רעצרעה יד

 -ַאט- רעטדער ןייז ןופ תוחוּכ עטסעּב יד ,ןקילײטַאּב טפרַאדעג עק

 ןּבָאה עכלעוו ,רענַאילעפרַאמ יד ףיוא טניילענקעװַא רע טָאה טנַאל

 ,ץַאלַאּפ םעד ןריקַאטַא םייּב ןעייר עטשרע יד ןיא ןייז טפרַאדעג

 ןעמונעגסיורַא ייז רע טָאה טסוניוא ןט-9 ןופ טנווֶא םעד ןיא ןוא

 "וא טקירטסיד םעד ןיא טכַארּבענ ייז טָאה ןוא סעמראזַאק יד ןופ

 ייז רע טאה ןטרָאד ןוא ,טכיזפיוא יד טָאחענ טָאה רע ןכלעוו רעב

 -עג רָאנ זיא'ס ןעוו ןוא ,טזָאלענּפָא טשינ ניוא ןופ טייצ עצנַאג יד

 עני טימ ןוא ייז רַאפ טדערעג רע טָאה קיסַאּפ ןוא קיטיונ ןעוו

 טיירג ןעוועג ןענעז ייז זַא ,טקריוועג יֹוזַא ייז ףיוא רע טָאה סעדער

 ףךָאנ יז טעוװ רע ןעוו ,רעסַאו ןיא ןוא רעייפ ןיא ןעננירּפש וצ

 ,ןסייה

 ןופ טנווא םניא ?סעק א ןיא יװ טכָאקעג טָאה זירַאּפ ץנַאג

 םניא טכָאקעג סע טָאה םוטעמוא יו רעמ ןוא ,טסוניוא ןט-9 םעד

 טימ טניואווַאב ןעווענ זיא סָאװ ,טקירטסיד רעינָאטנַאטניעפ

 "נעצ רעד ןעוועגנ זיא ןטרָאד ,ןשטנעמ עמערָא טָאלנ ןוא רעטעּברַא

 עג ןעוועג ןענעז ןסַאנ יד ;םרוטש ןרענָאיצולָאװעד םעד ןופ רעט

 ,קירוצ ןוא ןיה ןפָאלעג ןענעז ןרעירוק ןוא ,ןשטנעמ טימ טקַאּפ

 ןופ ןלעּפַאּב ןוא תועידי עקיטכיוו קידנעננערּב ןוא קידנגָארטעצ

 .ןרעדנא םוצ רעריפ ןרענָאיצולָאוװער ןייא

 .ןגירקעג ןעמ טָאה רעוועג ןגירק טנעקעג רָאנ טָאה'מ ליפיוו

 -ווָצילֲאּפ רעזירַאפ רעד טָאה םעד ןיא ןפלָאהענסױרַא ךס ַא ןוא
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 ,טימרעד ןצנַאגנײא ךיז קידנענעכער טשינ .,ןעשורעס רעטסיימ

 ןוא ןָאיטעּפ רָאיעמ םנופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא טייטש רע סָאװ

 ;טרירָאנגיא ןצנַאגניא םיא רע טָאה ,ןלעפַאּב ענייז ןנלאפסיוא זומ |

 ,"ןטסילַאיאר , יד ןוא רעוועג ןּבעגעג רע טָאה ןרענָאיצולָאװער יד

 רעוועג ןייק רע םָאה ,גינעק םעד ןצישַאּב טלָאוװעג ןּבָאה עכלעוו

 ןענַאטשעגנָא טשינ ןענָאיטעּפ ןיא'ס יו ױזַא ןוא .ןּבעגעג טשינ

 -טשינ טבַאמעג ךיז רע טָאה ,טײקכַאװש ענעגייא ןייז ןזייוו וצ

 ךָאג סָאד טלָאװ רע יו טקנוּפ ,ןגיוושעג רעסעּב טָאה ןוא קידנסיוו

 .ןעזעג טשינ

 םָאו ,ןשטנעמ ןעוו ,טנעמַאמ ַא ןעוועג ןַאד זיא ןײמענלַא ןיא

 רַאֿפ געוװ םעד יירפ ןכַאמ ןזומ ,סיפ יד רַאֿפ ןַאד ךיז ןרעטנָאלּפ

 | ...םירט ערעכיז ןוא עטסעפ טימ ןעייג סָאוװ ,יד

 עלַא ןיא .טונימ א טורעג טשינ טָאה זירַאּפ טָאטש יד ןוא

 ןּבָאה םוטעמוא ;טלמוטעג ןשטנעמ ךיז ןּבָאה ךעלסענ ןוא ןסַאג

 טימ ןשטנעמ ןעזעג ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא תולוק טרעהעג ךיז

 טָאה ןעמ ,רעדיל ןעגנוזעג טָאה ןעמ ;קעה ןוא סעקיּפ ןוא ןסקיּב

 -ענ טָאה ןעמ ;טפול רעד ןיא ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער ןפרָאוועג

 ןעמ ,ןעגנולמַאזרַאפ ןטלַאהענּפָא טָאה ןעמ ,ןענַאפ טימ טרישראמ

 וצ טרעהענוצ ךיז טָאה ןעמ ,ןעייר ןיא טריטשומענ ךיז טָאה

 םעד וצ טיירגעג ךיז טָאה זירַאּפ ץנַאג --- ,סעדער ערעגָאיצולַאװװער

 ,ץַאלַאּפ-ירעלויט םעד ןריקַאטַא טעװ ןעמ ןעוו ןנראמירפ

 רעד ףיוא טכירעג ךיז ןעמ טָאה ץַאלַאּפ-ירעלויט ןיא ןוא

 -ענ ןענעז רעט-10 רעד סיאול ןוא טענַאװטנַא ירַאמ רעּבָא ,עקַאטַא

 ,רעגיז יד סיױרַא ןלעוו ייז זא ,רעכיז ןעוו

 יד ןופ ןנָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,למוט םעד וצ ךיז קידנרעהוצ

 ,ןינינעק יד יא ,גינעק רעה יא ,עדייּב ךיז ייז ןּכָאה ,ןסאג רעזידַאּפ

 -נַאמ סָאװ ,סשדנַאמָאק יד ֹוצ ךיז קידנרעהוצ ןוא ,קיאוד ןטלאהעג

 םױרַא טינ ,עידראוו רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רידנַאמָאק רעד ,טאד

 ןופ רעכיז ייז טעוו רע זַא ,טּביולנעג ייז ןּבָאה ,ןטאדלַאס יד וצ

 .ןעװעטַארהפױרַא תונּכס עלַא:

 רידנַאמָאק םנופ לַאזקיש רעד זַא ,טסואוועג טשינ ןּבָאה ייז

 -ורפ רעה רעדייא ךָאנ זַא ןוא טלּפמעטשרַאֿפ ןיוש זיא טַאדנַאמ

 -ענ טָאה רעכלעוו ,רידנַאמָאק רעד ,רע טעוו ,ןעמוק טעוו ןגרָאמ:
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 -רעד ןּבעק ןייז טימ ןלָאצַאּב ,עיצולאווער רעה טימ ןטלַאה טפרַאד

 .עיכרַאנָאמ יד טציטשעג טָאה רע סָאװ ,רַאפ

 טָאה ,טסואוועג טשינ ךיוא סָאד טָאה ןייֿפַא רידנַאמָאק רעד

 ןיא ,ןטַאדלָאס עשירַאציײװש יד ;סעװעדנַאמָאקעג ל?ייוורעד רע

 -םייווצ טפרַאדעג טשינ טָאה ןעמ גינעק םוצ טפַאשז ירטענ סנעמעוו

 יד ןוא ץַאלַאּפ ןיא םנטסאּפ ףיוא טלעטשעגסיוא רע טָאה ,ןעפ

 -עגסיוא רע טָאה עידרַאוװ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ ןטסירע?יטרא

 טָאה םעדכַאנ ןוא .ץַאלַאּפ םורַא ןסיורד ןיא סנטסָאּפ ףיוא טלעטש

 טָאה ןוא ןיגינעק רעד טימ ןוא גינעק ןטימ טצעזעגקעוַא ךיז רע

 ייז רע טָאה ייּברעד .רַאפעג ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טרעכיזרַאפ ייז

 "םיר ייוװצ יד טקינייארַאּפ סָאװ ,קירּב רעד ףיוא זַא ,טלייצרעד

 רע טָאה ,ןטסקרַאטשמַא טהעקַאלפ עיצולָאװער יד אוו ,ןטקירט

 -ָאיצולַאװער ייווצ יד ןוא ןטַאמרַאה טימ ןטַאדלַאס טלעטשעגנקעווא

 .ןקיניײארַאפ ןענעק טשינ םעד רעּביא ךיז ןלעוו תונחמ ערענ

 טימ ,ןסַאלעג ןוא קיאור ץנַאג טדערעג טַאדנַאמ טָאה ױזַא

 "ער יד טעווערטיבעגהעּבירַא טָאה רע זַא ,טייקרעכיז רעלופ רעד

 ןוא ,געוו םעד טלעטשראפ םוטעמוא ייז טָאה רע זַא ,ןרענַאיצולָאוװ

 קירוצ ןיירַא זיא רע יו םעדכָאנ דלַאּב זַא ,טסואוועג טשינ טָאה רע

 רעסיורג ןייז טימ ןוא טייקשידלעה ןייז טימ ןעמירַאּב ךיז ףיוה ןיא

 -רַא יד ןּבָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד סיאול רַאפ המכח

 רעגסיוא ,ןסיורד ןיא עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטסירעליט

 ...ץַאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא טלעטשעגנא ייז ןוא ןענַאנַאק יד טיירד

 ףיוה ןיא טכַאמענ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנוטיירגוצ יד ןיא

 לָאװער יד ןופ עקַאטַא רעד ןנעק דנַאטשרעדױװ ַא ןזייוווצסיורַא

 ןפורסורַא טזומעג טָאה סָאװ ,םזימָאק ךס ַא ןעוועג זיא ,ןרענָאיצ

 ןעועג ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,םעד ןיא זיא'ס שטָאכ ,רעטכעלעג א

 "נוה רַאּפ יד ןּבָאה םזימָאק םעד טלעטשענוצ ןוא ,ךיוא םזינַארט

 ןטניינ םנופ טכַאנ רעד ןיא ןעטעז עכפעוו ,ןטַארקָאטסירַא טרעד

 טנַא ירַאס ןוא ןט316 םעד סיאול ןצישַאּב ןעמוקעג טסוגױא

 ,טענַא

 ַאטשַאב זיא ןטַאהקָאטסירַא ענעי ןופ לדניזעג עצנַאג סָאד

 .ןטלַאהעג םיפ יד ףיוא םיוק ךיז ןּבָאה עכלעוו ,טייל עטלַא ןופ ןענ

 ענעכָארקעצ ןוא עטעװעקַאילּבענּפָא ,עטשטיינקעצ ,עטרעסיוהעגנייא
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 ןָאטעננָא ,ץַאלַאּפ-ירעלויט ןיא ןעמוקעג טכַאנ רענעי ןיא ייז ןענעז
 טעלאטסיפ א טימ רעוו ,רעדיילק ענעטעמַאס ןיא ןוא ענעדייז ןיא

 -ייא ןוא ,טייז רעד ףיוא ?דרעווש ַא טימ רעוו ןוא ,טנַאה רעד ןיא

 -עמילימ ןיא ''טּביאעג,, טייוו יױזַא ףיוא ןעוועג ןענעז ייז ןופ עקינג
 ,טייז רעקניל רעד ףיוא לדרעווש סָאד ןגָארט טָאטשנָא זַא ,טייקשיר

 ..םייז רעטכער רעד ףיוא ןגָארטעג סע ייז ןֹּבָאה
 ,עטבעלענּפָא ,בייל ןיא הוּכ ?סיּבַא ןָא ,ליומ ןיא ןייצ ןַא

 -עעֿלסיירט ךיז ייז ןּבָאה ,ענעניוּבעגנייא ,עטרעקיוהעגנייא ,עכַאווש

 יז ןופ עֶלַא טשינ יװ ױזַא ןוא ,ןעייר ןיא טלעטשענסיוא .,קיד |
 ,ןזייא ךעלקיטש ןענופעג ייז רַאפ ןעמ טָאה ,רעוועג טַאהעג ןּבָאה
 -ַאֹּב ןעמ עכלעוו טימ ,ךעלגנעווצ-רעייפ ןוא סעטַאּפָאל ,סנקעטש
 עשיזיוצנַארפ יד ,ייז ןוא ,ןליוק עדנעילג ןעמעננָא םייּב ךיז טצונ
 ,ןטלַאהעג סיפ יד הףיוא םיוק ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןטַארקָאטסירַא
 ןוא םורא ןוא '!םכש ןופ ןרלעה , יד יו טנּפָאװַאּב ןעוועג ןעמעז
 עלענַאיצניװַארּפ ןופ קורדניא םעד טכַאמעג .ייז ןּבָאה םורַא
 -ךַאדאראט-ךארט א ןופ .ןדלעה, יד ןליּפש סָאװ ,ןרָאיטקַא
 | ...עטערעּפָא

 -עג טָאה ןעמ ןעוו ,רעטכעלעג ַא ןסישסיוא טזומענ טָאה ןעמ
 ןעמ ןעוו ,ןטייז יד ייּב ןטלַאה טזומעג ךיז טָאה ןעמ ,ייז ףיוא טקוק
 ,ייז ןופ טכַאלעג ףיוה ןיא ןטַאדלָאס יד עקַאט ןּבָאה .ןעזעג ייז טָאה
 :טריטסעטָארּפ טָאה טָאדלַאס ןייא ןוא

 ןופ וצ ייז טמענ --- .טגָאזעג רע טָאה --- ?ייז ףרַאד רעוו ---
 יי !ןענַאד

 ןעמענוצ ןסייהעג טשינ ייז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא
 יז --- ,ןטַאדלָאס יד טגָאזעג יז טָאה --- ,ייז ףיוא טקוק ---

 | -..!טייקשידלעה ןופ רעטסומ ַא ןזייוו ךייא ןלעוו
 ןוא עכעלטע ןופ טַארקַאטסירַא רעקשטיטלא ןַא ,רענייא ןוא |

 ןוא םינּפ טשטיינקעצ ַא טימ ,רעטרעקיוהעגנייא ןַא ,רָאי קיצכַא
 ,רעקניל רעד ףיוא טשינ ,טייז רעטכער רעד ףיוא לדרעווש ַא טימ
 -עצ א קידנביוהפיוא ןוא ןעייר יד ןופ טרַאשעגסױרַא ךיז טָאה
 א יװ טלסיירטענ ךיז טָאה סָאװ ,טנַאה עטרַאדעגנייא ,עטשטיינק
 ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא סע ואוו ,קיומ ַא טימ רע טָאה ,טַאלּב

 0 ה | ;טגָאזעג ,ןָאצ ןייא
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 -לעה ןופ רעטסומ ַא םֹלַא ןעניד ךייא ןלעװו רימ ,ָאי ,ָאי ---

 ...!טייקשיד
 ןּבָאה ךָאנ וצרעד ןֹוא ,טכַאלעג ןּבָאה ףיוה ןיא ןטַאדלַאס יד

 רעטסומ ַא סלַא ןעמענ ייז טסייה'מ סָאוװ ,טקידיילַאּב טליפעג ךיז ייז

 .םיפ יד ףיוא םיוק ךיז טלַאה סָאװ ,גרַאװטלַא ןופ לדניזעג א

 -ונעג רעקעלג עלַא זירַאּפ ןיא ןּבָאה טכַאנייב רענייזַא ףלעווצ

 ,ןפייפ ןּביוהעגנָא ןּבָאה ךעלפייפ-עגָאװערט עֶלַא ןוא ןעננילק ןעמ

 -עגרעּביא ,  ױזַא ןטקירטסיד יילרענעדישרַאפ יד ךיז ןֹּבָאה סָאד

 ,לַאנניס רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ערעדנַא יד טימ ענייא ''טדער

 ןפיוא עקַאטַא רעד ראפ טיירג ןסַאמ יד ןטלַאה ןלָאז רעריפ יד זַא

 .ץַאלַאפ-ירעלויט

 -ַאּב ןופ ןּפַאלק םנופ ןרָאוװעג ט?סיירטעצ זיא .טפול עצנאג יד

 עֶלַא ףיֹוא ןוא ,ןנָארטעג םוטעמוא ןופ ךיז טָאה סָאװ ,ןענַאּבַאר

 ןיא סיוא ךיז ןלעטש ןרענָאיצולַאװער יו ,ןעזעג ןעמ טָאה ןפַאג

 ןזָאל ןלַאטרַאװק-רעטעברַא יד ןיא רעזייה עַלַא ןופ יוװ ןוא ןעייד יד

  .ַאב ןענעז עלַא ןוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןשטנעמ סיורַא ךיז

 .רעמַאה א טימ רעוװ ןוא עקיּפ ַא טימ רעוו ,סקיּב ַא טימ רעוו

 -לעוו ,ןשטנעמ יד ןעוועג ןַאד ןיוש ןענעז ליוו-עד ?עטָאה םניא

 רעד ןופ ןטַאטוּפעד עטלַא יד ןפרַאװסיױרַא טפראדעג ןּבָאה עכ

 -ומש ןּבָאה ייז .טכַאמ יד ןעמענרעּביא ןוא גנורינער רעשיטָאטש

 -עג ןיא ענארפ עטשרש יד ןֹוא ,גנוטַארַאב .ַא ןטלַאהענּפָא טייהרעק

 טָאדנַאמ עכלעוו ,ןטַאדלָאפ יד ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו ױזַא יו --- ןעוו

 -אוועה יד טקינייארַאפ סָאװ ,קירּב רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא טָאה

 ןעמ טעוו ,יירפ טשינ זיא קירּב יד ּביוא ?ןטקירטסיד ערענָאיצוק

 .ץַאלַאפ-ירעלויט ןפיוא ןרישרַאמ ןענעק טשינ

 ןילעסַא רענַָאיצולַאװעה םעד טקישעגקעװַא ןעמ טָאה ןַאד

 ַא ןטלַאהעג טרָאד ןטַאדלָאס יד רַאפ טָאה ןילעסַא .קירּב רעד וצ

 ןּבָאה ןטַאדלָאס יד .טייז ןייז ףיוא ןענואוועג ייז טָאה רע ןוא עדער
 ןֹּבָאה ןריציפא יד שטָאכ ,ןענַָאנַאק יד ןעמונעגוצ קירּב רעד ןופ

 ,לַאנניס רעד ןרָאוװעג ןבענעג זיא דלַאּב ןוא ,טכַאקעג קרַאמש ךיז

 | ,ןרישרַאמ ןיוש געמ'מ זא

 -ורעלויט םניא ןעוועג ךָאנ ןַאד זיא טַאדנַאמ רידנַאמָאק רעה |
 -ענ טהָאד ןופ םיא טָאה'מ ;רַאפעג ַא ןעוועגנ זיא סָאד ןוא ,ץַאלַאּפ
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 טָאה .ץַאלַאּפ םוצ וצ טמוק עסַאמ יד רעדייא ,ןגירקסיורַא טפרַאד

 רעד ןיא ןעמוק ךיילג לָאז רע ,חילש ןלעיצעּפס ַא טקישעגקעװַא ןעמ

 .רענעלּפ ענייז ןגעו טכירַאּב ַא ןּבעוּפָא עמוד רעשיטָאטש

 -עג ךָאד זיא !עידרַאוװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רידנַאמָאק רעד

 ןיא ןוא עמוד רעשיטָאטש רעד ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא ןעטַאטש

 ןּבענּפָא ןעמוק טזומענ רע טָאה ,ריא וצ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעוועג

 ןיא רע ןעוו .טלקנעווקעג קרַאטש ךיז טָאה רע שטָאכ ,טכירַאב ַא

 -עד יד ;גָאטרַאפ ןעוועגנ ןיוש ןיא ליוו-עד לעטָאה םניא ןעמוקעג

 טלעטשעג םיא  ןּבָאה גנורינער-טאטש רעטלַא רעד ןופ ןטַאטוּפ

 ןוא ,טרעפטנעעג םוג ץנַאג טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןנַארפ עקינייא

 םיא ןעמ טָאה רעּבָא רָאדירָאק ןיא .ןייג ןסייהעג םיא ןעמ טָאה ןַאד

 ,רעמיצ רעדנוזַאּב ַא ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה'מ ןוא טלעטשענּפָא

 ,?טעטימָאק-ןרָאטנוּב ,, םנופ רעדילנטימ יד ןפעזעג ןענעז סע ואיוו

 .ננוריגער עשיטָאטש יד ןעמענוצרעביא טיירגעג ךיז טָאה סָאװ

 עכלעוו ףיוא ,ןנַארפ עכלעזַא טלעטשענ ןיוש םיא ןעמ טָאה טראד

 ,םעד ןיא טקידלושַאּב םיא טָאה'מ ;ןרעפטנע טנעקעג טשינ טָאה רע

 ןּבעגעגסױרַא טיײקכעלטרָאװטנַארַאפ רענענייא ןייז ףיוא טָאה רע זַא

 ןריקַאטַא וצ עידיואוט רעלַאנַאיצַאנ רעד וצ לעפַאב ןכעלטפירש ַא

 ןפיוא ןרישרַאמ ןלעוו עכלעוו ,ןסַאמ ערענַאיצולַאוװער יד ןטניה ןופ

 טָאה ,ןענעקייל טוואורּפעג סָאד טָאה רע ןעוו ןוא ,ץַאלַאּפ-ירעלויט

 ןַאד ןוא ,לעפַאּב ןכעלטפירש םנופ לַאניגירַא םעד ןזיוועג םיא ןעמ

 | .ןענעקייל טנעקעג טשינ רעמ ןיוש רע טָאה

 ,?עפַאב ַא ןּבעגסױרַא טציא לָאז רע ,ןסייהעג םיא טָאה'מ ןעוו

 ץַאלַאּפירעלויט םעד טכַאוװַאּב סָאװ ,עידרַאװג עלַאנָאיצַאנ יד זַא

 טשינ רע טעו סָאד זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,ןעיצקירוצ ךיז לאז

 טָאה ,טריטסערַא זיא רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה'מ שטָאכ ןוא ,ןָאמ

 ,ןשטנעמ יד ןצנַאגניא קידנרירָאנגיא ,רעטייוו ןייג טזָאלעג ךיז רע

 | ,רעהרַאפ א ףיוא ןעמונעג םיא ןּבנָאה עכלעוו

 ןופ םערט יד ןייגּפָארַא םייּב ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו ,רעּבָא

 ,לָאניזַאר רענָאיצולַאװער רעד םיא טָאה ,עמוד רעשיטאטש רעד
 ןוא ,ןקור ןיא ל?יוק ַא ןסָאשעגניירַא ,טניירפ רעטנַאנ ַא סנַאטנַאד
 -טע טימ ןוא ,ּפָאק םעד טקַאהענּפָא םיא ןעמ טָאה םעדכָאנ דלַאּב
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 ןגָארטעג ּפָאק ןטקַאהענּפָא ןייז ןיוש ןעמ טָאה רעטעּפש טונימ עכעֿפ

 .זירַאּפ ןופ ןסַאג יד רעּביא עקיּפ ַא ףיוא

 סלַא ןרָאוװעג טמיטשַאב רעטנַאס זיא ץַאלּפ םטַאדנַאמ ףיוא

 יד .זירַאּפ ןיא עידרַאוװט דעֿפַאנָאיצַאנ רעד ןופ רידנַאמָאק רעד

 -ןרַאטנוב, םנופ טנעה יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא גונוריגער-טאטש

 ךיז ןּבָאה ןַאד ןֹוא ,עקַאטַא יד טריפעגנָא טָאה סָאװו ,''טעטימַאק

 רער רעטנוא ןענַאטשעג ןענעז סָאו ,תונחמ ערענָאיצולַאװער יד

 ןענעז םסָאװ ,יד טימ טקינייארַאפ ,ןענַאמרעטסעװ ןופ עדנַאמָאק

 שירַאמ רעד ןוא ,ןרעטנַאס ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןענאטשעט

 - .ןּביוהעגנָא ךיז טָאה ץַאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא

 ןיא ןיא'ס ןעוו ,ןּביוהעגנָא ךיז טָאה שירַאמ רעד רעדייא ךָאנ

 -ַאּב ןעוועג ץַאלַאּפ-ירעלויט רעד זיא ,רעטסניפ ןעוועג ךָאנ ןסיורד

 ריוועניא זַא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טָאה סנטייוורעד ןופ ןוא ,ןטכיול

 .לֵאֹּב רענדַארַאּפ ַא רָאפ טמוק קינ

 -עג ןענעז עלַא ,ןפאלשענ טשינ זיא טיילפיוה יד ןופ רענייק

 "עּפָא טשינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה טעקיטע םעד רעּבָא ,ךַאװ ןעוו

 ינעק ןרַאפ ןגיוצענסיוא ןענַאטשעג טשינ רעמ זיא רענייק ;טיה

 -עגסיוא עלַא ךיז ןּבָאה רעמיצ ןסיורג ןייא ןיא ;ןיגינעק רעד ןוא

 רעד ףיוא רעוֶו ןוא שיט ַא ףיוא רעוװ ,?וטש ַא ףיוא רעוו ,טצעז

 ךיז טָאה סָאװ ,למוט םעד וצ טרעהעגנייא ךיז ןבָאה שלא ;ררע

 ,רעקעלנ ןופ ןעגנילק םעד וצ --- ןסַאה רעזירַאּפ יד ןופ ןגָארטעג

 ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא .ןענַאּבַארַאּב ןופ ןּפַאלק םוצ ,ןעיירשעג יד וצ

 טענַאוטנַא ירַאמי טָאה ,סָאש ַא ןופ ךליח רעד טרעהרעד לָאמַא טימ

 ,ּפַאכ ַא ןבעגעג ךיז

 רעד --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,סָאש רעטשרע רעד זיא סד ---

 .רעטצעק רעד טשינ רעכיז רעּבָא ,רעטשרע

 -עגסיוא ןעוועג זיא למיה רעד ,ענייש ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד

 םעטנייק ןַאד זיא סע רעּבָא ,עשירפ ַא ןעוועג זיא טפו? יד ,טנרעטש

 עלַא ןטכַאנ רעד ןופ טייקנייש יד ןרעדנואווַאּב וצ ןלַאפענניא טשינ

 ןטלעװ ייווצ --- ןכַאז ערעקיטכיוו טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז

 דיז טיירג ,טנּפָאװַאּב ןענַאטשעג ןרענַאל ,ערעדנוזַאּב ייווצ ןיא ןענעז

 -עקַאילּבענּפָא ?דניזעג סָאד .ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןפרַאוװוצפיורא

 ,טלעוו עטלַא יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה ןטַאדקַאטסירַא עטעוו
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 ,עגנוי יד ,רענַאילעסרַאמ עּפורג יד ןוא ,רעטנוא ןיוש טייג סָאוו

 רעמינמ עטנערּבענּפָא יד טימ ןרענָאיצולַאװער עקיטפערק ןוא עשיירפ

 יד טלעטשענראפ ךיז טימ ןּבָאה ייז --- ?ּברַא עטעשטַאקרַאפ ןוא

 | .ןּבעפ םוצ טמוק סָאװ ,טלעוװו עיינ
 ןסיורד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא רעטז16 רעד סיאול זיא גָאטרַאפ

 .ץַאלַאּפ םעד ןכַאװַאּב סָאװ ,ןטַאדלָאס יד רעּביא עיזיווער ַא ןכַאמ
 יז זַא ,ןטַאדלַאס יד טומ ןּבענרעטנוא טלָאזעג רע טָאה טימרעד

 -ַאפ ןייז ןוא םיא ןצישַאּב וצ סנּבעק ערעייז ןלעטשנייא ןרעג ןלָאז

 םיאול םורָאו ,טרעקרַאפ טקנוּפ זיא ןעמוקענסיורַא רעּבָא ,עילימ

 ַא ןצונוצסיוא יױזַא יװ ןסיוו ןּביוהעגנָא טשינ טָאה רעט-10 רעד
 ןצנַאגניא ךיז רע טָאה עיזיווער עשירעטילימ ַא רַאפ ןוא טנעמַאמ

 | ,טסַאּפעג טשינ
 ןיא רע סָאװ ,םעד ןופ טיור ןעוועג םיא ייּב ןענעז ןגיוא יד

 ןעועג םיא ייּב ןענעז רָאה יד ,ןפָאלשעג טשינ טכַאנ עצנַאג ַא
 ,ןגָארטעג ּפָאק ןפיוא טָאה רע סָאװ ,קֹורַאּפ רעד ןוא טרעּביושעצ
 -עצ ַא ןיא ןָאטעגנָא .טייז ַא ןיא טיירדעגסיוא ןעוועג םיא ייּב זיא
 רַאפ טסַאּפעג טשינ ןצנַאגניא ךיז טָאה פָאוו ,רידנומ ןטשטיינק
 םענייז רעּפטרעק ןטעפ םעה רעווש קידנּפעלש ןוא טייהנגעלעג רעד
 ןּבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס יד ןעוו ןוא ,ןסיורד ןיא סױרַא רע זיא
 ךעייז םינּפ ַא רַאפ סָאוװ ,ןעזרעד ןנָאה ץַאלַאּפ םעד טכַאווַאּב
 רעטכעלעג ַא ןסָאשענפיוא טשינ רעיש ייז ןּבָאה ,טציא טָאה גינעק
 :ןעיירש ןעמונעג ןּבָאה עקינייא ןוא

 !ריזח ןטעפ םעד טימ רעטטורַא ---

 !קלָאפ טָאד לָאז ןצעל ---

 רעד לָאז ןּבעל, ןעיירש טוואורּפעג וליפַא ןּבָאה ערעדנַא
 םניא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענעז תולוק ערעייז רעּבָא ,''גינעק
 - :ןעירשעג ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ ןוא ,למוט

 "'!קָּלָאפ סָאד לָאז ןּבעל ,

 טָאה רע ;טיײהנגעלרַאפ רעסיורג ַא ןיא ןעוועג זיא גינעק רעד
 וצ סאו טאהעג טשינ טָאה רע ןוא ןגָאז ֹוצ סָאװ ,טסואוועג טשינ
 עג רעשירַאנ ַא ךיז טאה םינּפ ןייז ףיוא ,טנעמַאמ ַאזַא ןיא ןגָאז

 -סיױרַא טוואורּפעג טָאה רע ןוא ,טײרּפשרַאפ לביימש רענעגנואווצ
 ;רעטרעוו רַאֿפ ַא ןנָאז
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 סָאד לָאז ןּבעל --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,סיוועג ,סיוועג ---

 ...!םנייא ךָאד ןענעז קלאפ סָאד ןוא גינעק רעד ןוא ,קלָאפ

 סָאװ ,ןטַאדלָאס יד ףיוא קידנקוק ,ןעננַאגעג רע זיא ױזַא ןוא

 רָאג ,ןעגנַאגעג טשינ --- ןעייר יד ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז

 ןוא ,טייקטרעּפמולעגמוא ןַייז טימ ,טייקטעפ ןייז טימ טּפעלשעג ךיז

 םיא ןּבָאה ןוא םיא וצ ןפָאלענוצ ןענעז ןטַאדלָאס עקינייא ןעוו

 ןוא ןקָארשרעד ךיז רע טָאה ,ןטסיופ יד טימ ןעשַארטס ןּביוהעגנַא

 - ,ץַאלַאּפ ןיא קירוצ קעוװַא זיא

 -עג טענַאוטנַא ירַאמ זיא ,עיזיווער יד טכַאמעג טָאה רע תעּב

 ,טלָאװעג ױזַא טָאה יז ,טקוקעג טָאה ןוא רעטסנעפט םייּב ןענַאטש

 ןלָאז ייז ,ןטַאדלָאס יד ףיוא קורדנייא ןַא ןכַאמ רע לָאז לָאמ סָאדה זא

 ,רעּבָא ;דלעה .ַא ,גינעק ַא ,רידנַאמָאק ןשירעטילימ ַא ןעז םיא ןיא

 ;קורחנייא ןטרעקרַאפ ַא טקנוּפ טכַאמ רע זַא ,ןעזעג טָאה יז ןעוו

 טימ רעטנורַא , ןעיירש ןטַאדלָאפ יד יוװ טרעהעג טָאה יז ןעוו ןוא

 ךלַאק יו סאלּב ןרָאװעג ריא ייּב םינּפ סָאד זיא ,''ריזח ןטעפ םעד

 ,ןענַאטשרַאפ ךיילג טָאה יז .ןּפיל יד ןסיברַאפ סעּכ טימ טָאה יז ןוא

 רעג רעגרע ךָאנ רע טָאה עיזיווער ''רעשירעטילימ,, ַאזַא טימ זַא

 זַא ,ןרעלק יאדוַא ךיז ןלעוו ןטַאדלַאס יד זַא ןוא ,ענַאל יד טכַאמ

 .ןּבעל סָאד ןלעטשוצנייא טשינ ךיז טניול גינעק ַאזַא רַאֿפ

 ענייא םעדכָאנ ןּבָאה ןטַאדלָאפ יד .ןעוועג עקַאט זיא יױזַא ןוא

 :עגַארפ יד טלעטשענ ערעדנַא יד

 ?ןלעטשינייא סנּבעל ערעונוא סָאד רימ ןלָאז םיא רַאפ ןוא ---

 .םנטייוו רעד ןופ ןגרָאמירפ םענעי ןיא טָאה שטנעמ ַא ךָאנ ןוא

 -עטילימ א סָאד טכַאמ ךיירקנאהפ ןופ גינעק רעד ױזַא יו ,טקוקעג

 -יטרַא רעגנוי א ןעוועג זיא םָאד .,ןטַאדלַאס רעּביא עיזיווער עשיר

 ףיוא .ןענַאטשעג זיא רע ;רָאי קיצנַאװצ ןוא יירד ןֹופ ?דיציפַאדעירעל

 ףיֹוא טרַאוועג טָאה ןוא ץַאלַאּפ-ירעלויט םנופ טייוו טשינ ןָאקלַאב ַא

 ןופ טָאה רע ;ןּביױוהנָא ךיז טעוו עקַאטַא יד ןעוו ,טנעמָאמ םעד

 ךיוא ךיז טָאה רע ןוא ,טרישרַאמ סָאװ ,עסַאמ יד ןעזענ סנטייוורעד

 טָאה גנינעק רעד סָאוו ,עיזיווער רעשירעטילימ רעד וצ טקוקעגוצ

 טימ ןניוצעג רע טָאה ,רעקיטייז א יו ךיז קידנוסוצ ןוא ,טכאמענ

 רע טָאה רעטעּפש ןוא ,סנפיוה יד ןיא טכַאלענ ןוא ןעלסקַא יד

 | :גנוקרעמַאּב ַאזַא טכַאמענ םעד ןנעוו
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 ךיז טלָאװ רע ןעװ ,ןַאמ ַא ןעוועג טלָאװ גינעק רעה ןעוו

 ,ררעפ א ףיוא קידנטייד ףױרַא ץעז ַא ןּבענעג טנעמָאמ םענשי ןיא

 .רידנַאמָאק ַא יו ױזַא ןטַאדלַאפ יד וצ טהערעג ןַאד טֿ?ָאװ רע ןעוו

 ןענואוועג ךיילג עלַא ייז רע טלָאװ ,ןלעפַאּב ןּבעגסיױרַא ןעק סָאװ

 ןופ רעטוג ַא סָאש ןייא ןעוועג גונעג טלָאװ ןַאד ןוא ,טייז ןייז ףיוא

 ...ןפַאלעצ ןעוועג ךיז טֿפָאװ םלוע רעצנַאג רעד --- ןוא ןָאנַאק א

 .םנופ ןגהָאמירפ םניא זיא סָאװ ,?ריציפא רעננוי רענעי

 -ָאּפאנ ןעוועג זיא ,סנטייוורעד ןופ ןענַאטשעג טסוגיוא ןטנעצ

 ךאנ רעכיז ןיילַא רע טָאה ןַאד א ,טרַאּפאנָאב ןָאעכ

 א ןייז ןיוש רע טעוװ רעטעּפש ראי יירד טימ זַא ,טסואווענ טשינ

 טּפיױה רעד ןייז ןיוש רע טעוו רעטעּפש רָאי ןכיז טימ זַא ,לארענעג

 -עּפש ראי ףלעווצ טימ זַא ןוא ,קילּבוּפער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ

 ןוא ךיירקנַארפ ןופ רָאטַארעּפמיא רעד ןייז ןיוש רע טעוו רעט

 | ...םיא רַאפ ןרעטיצ טעוו עּפָאריא ץנַאג

 טריפ יז עכלעוו ףיוא ,ןנעוו עריא ךיז טָאה עטכישעג יד

 ,טָאטש רעד ןיא ןענַאטנַאד טכַארּבעג 1774 ןיא יז טָאה .ןשטנעמ

 ןופ גינעק םעד סלַא ןט16 םעד סיאול טניורקעג טָאה'מ ואז

 רעכלעוו ,עיצולאווער רעד ןופ ןוּבירט רעסיורג רעד ,רע ;ךיירקנַארּפ

 ןעז סופוצ ןפיול וצ ןעמוקעג זיא ,?גניי ןיילק ַא ןעוועג ךָאנ ןַאד זיא

 -עיא טשינרָאג ןַאד םיא זיא'ס ןוא ,"גינעק ַא טכַאמ'מ ױזַא יו;

 ײרעטנורַא ןלעוו סָאװ ,יד ןופ רעריפ רעד ןייז טעװ רע זַא ,ןלַאפעג

 -ָאּפַאנ טכַאהּבעג ךיוא טָאה ,עטכישעג יד ,יז ןוא גינעק םעד ןצעז

 -ָאמ א וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה'מ ןעוו ,ענעצס רעד וצ ןענַאעפ

 ,םיא ןוא ,רָאי טנזיוט יו רעמ ןעוועג טלַא ןיוש זיא סָאוװ ,עיכרַאנ

 א ןָא טײרדעגמורַא ךיז טָאה סָאװ ,?ריציפַא-עירעליטרַא ןגנוי םעד

 ,ןלַאפעגנייא טשינ ןַאד זיא ,ןסע וצ סָאװ .,,טַאהעג טשינ ןוא עלעטש

 ...עיברַאנָאמ רעיינ ַא ןופ רעדנירג רעד ןייז טעוו רע זַא

 ףךיוא טכַאנ עצנַאנ ַא ןַאד זיא גנולמַאזראפ עוויטאלסינעל יד

 רעד ןטימ ןיא ןּבָאה ןטַאטוּפעד יד ןעוו .ךַאוװ רעד ףיוא ןעוועג

 רעטייא ןייק ןיוש טָאה ,ןעננילק רעקעלנ עלַא יו טרעהרעד טכַאנ

 -עג ןעלַא ןענעז ייז ןוא םייה רעד ןיא ןּביילּב טנעקעג טשינ ייז ןופ

 טָאה'מ ןוא גנוציז יד טנפעעג טָאה טנעדיזערּפ רעד ,ןפיול וצ ןעמוק

 גָאט ןפיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןנַארפ יד ןעלדנַאהרַאפ ןעמונעג
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 רעגוצ ךיז ןּבַאה עלַא ,קיאורמוא ןעוועג ןענעז עלַא רעּבָא ,גנונרהא

 ;ןגָארטעג ןסַאג רעזירַאּפ יד ןופ ךיז טָאה סאו ,למוט םעד וצ טהעה

 יב ;ןעוו טזאלעג טשינ טָאה רע ,טנרָאװעג טָאה למוט רעד ןוא

 ערעדנַא ייּב ןוא ןצרַאה ןיא דיירפ ןפורעעסױרַא רע טָאה עקיניא

 .ארומ ןוא קערש ןפורעגסיױרַא רע טָאה

 לָאמעלא עילימַאפ רעכעלגינעק רעד ןּבָאה טָאטש ןופ םיחולש

 תועירי יד ןוא רָאּפ טמוק טרָאד סָאװ ,םעד ןגעוו תועידי טכַארּבענ

 ךַאנ טכַאמעג טייקיאורמוא יד ןּבָאה סָאװ ,עבלעזַא ןעוועג ןענעז

 :רערעדנַא רעד ןופ דעכעלקערש ןעוועג זיא העידי ןייא ,רעסערדג

 !ןשטנעמ טנזיוט קיצנאווצ ןרישרַאמ ץַאלַאפ-ירעלוװימ ןטיוא ----

 ' !טגזיוט קיסיירד ןיוש ןרישרַאמ סע --

 !טנזיוט קיצפופ יאדוא ןיוש טכיירג לָאצ יד ---

 !זירַאּפ ץנַאג טרישרַאמ סע ---

 ןלעיצעּפס ַא טקישעגוצ ןרָאטסינימ יר ןופ רענייא טָאה ןַאד

 ןופ עיצַאנעלעד ַא זַא ,גנולמַאזרַאֿפ רעלַאנַאיצַאנ רעד וצ חילש

 םעד ןצישַאּב ץַאלַאּפ-ירעלויט םניא ןעמוק ןלָאז ןטַאטוּפעד עכעלמע

 | .עילימַאפ ןייז ןוא גינעק

 רטנע רעה ןוא ,השקּב יד טרעהעגסיוא טָאה גנולמַאזראפ יד

 :רעפראש ַא ןוא רעצרוק ַא ןעוועג זיא רע

 עיצַאעלעד ןייק טעוו גנולמאזראפ עוויטַאלפיגעל יד ---

 !ןקיש טשינ

 -ַאלסיגעל רעד וצ ץַאלַאּפ-ירעלויט םנופ תוחילש ןיא ןעננַאגעג

 רע ;רערעדיאר רָארוקָארּפ רעד זיא קירוצ ןוא גנולמַאזרַאפ רעוויט

 עגַאפ יד טסנרע יו טסואוועג ףיוה ןיא עחעדנַא עלַא יו רעמ טָאה

 ערענאיצולַאװער יד טעוװ'מ זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ ןייז ןוא ,זיא

 ןעננערּב טעוו דנַאטשירעדיװ ַא ןוא ןלעטשּפָא ןענעק טשינ עסַאמ

 | ,גנוסיגרַאפ-טולּב עטסיזמוא ןַא זיולּב

 -ֹּמִא ז'יַאלַא-ירעלויט םניא טעטיּבַאק-ןרָאטפינימ רעד טָאה ןַאד

 םָאװ ,גנוטַארַאּב עטצעל יד .גנוטַארַאּב עלעיצעּפפ ַא ןטלאהעג

 ןוא ,ןראטסינימ ענייז טימ ןטלַאהענּפָא טָאה רעט-16 רעד סיאול

 גנורינער רעשיטאטש רעד ןופ חילש ַא ןעמוקענ זיא ןַאד טקנוּפ

 תונחמ ערעטאיצולָאװװעה עדנחישרַאמ יד זַא ,טעדלעמענ טָאה ןוא

 ' ,טייוו טשינ ןיוש ןענעז
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 רעטז10 רעד סיאול טָאה --- ?ייז ןעגנַאלרַאפ סָאװ ןוא ---

 | | ,טגערפעג
 --- .ןָארט ןופ ןגָאזּפָא ךיז טלָאז ריא זַא ,ןעננאלרַאֿפ ייז ---

 | ֹו .טרעפטנעעג חילש רעד טָאה
 ,ןטיּבעג םינּפ ןיא ןרילָאק עלַא ךיז ןּבָאה טענַאוטנַא ירַאמ ייּב

 .טרעהרעד סָאד טָאה יז ןעוו

 / .טגערפעג יז טָאה --- ?םעדכָאנ ןייז טעוו סָאוו ןוא ---

 ךיז טָאה רע ..טרעפטנעעג טשינרָאג חילש רעד טָאה ףיורעד
 .קעווַא זיא ןוא טניונרַאפ זיולּב

 ןעמוקעג רעהיו רעהעדיער זיא טנעמַאמ םענעי ןיא טקנוּפ

 רע ןיא לֵאמ סָאד .גנולמַאזרַאֿפ רעוויטַאלסינעל רעד ןופ קירוצ

 ךילג ןעמ טָאה סָאד ןוא ,רעירפ יווװ קיאורמוא רעמ ךָאנ ןעוועג

 ךיז קידנדנעוו .םינּפ ןייז ןופ קורדסווא םניא ןענעקרעד טנעקעג

 :טנָאזעג רע טָאה ,גינעק םוצ

 טשינ טונימ ףניפ ןייק וליפא רעטציא טרָאט ךיא ,רעה ןיימ---

 ןענעק טציא ךיז טעוו ריא ואוו ,ץַאלּפ עקיצנייא סָאד .ןרילרַאמ

 ריא טפרַאד ןיהַא .גנולמַאזרַאפ עוויטאלסיגעל יד זיא ,רעכיז ןליפ

 | !ןייג טציא

 .עטכַאקענפיוא ןַא ןרָאװעג זיא טענַאוטנַא ירַאמ
 טו ריא זא---,לַאנ טימ טנָאזעג יז טָאה --- ,טנעיימ סָאד --

 !?םיאנוש ענייז ןופ טנעה יד ןיא ןּבענרעּביא נינעק םעד

 ,טרעפטנעעג רערעדיער טָאה --- ,טרעקרַאפ ,םַאדַאמ ,ןייג ---
 ,םיאנוש ענייז ןופ ןעוועטַאד םיא ?ליוו ךיא זַא ,טניימ סָאד ---

 ,טַאהעג טשינ יוהטוצ ןייק ןרערעהיער וצ טָאה ןינינעק יד
 זַא ןוא שטנעמ רעלַארעּביל ַא זיא רע זַא ,טסואוועג טָאה יז לייוו
 -אווערה ענעעזעגנָא רָאנ יד ןופ עקינייא טימ םעדניירּפַאּב זיא רע

 | ,רעריפ ערענָאיצול
 -ענמוא ןרָאװעג יז זיא --- !ןייג טשינ טעוו סָאד ,ןיינ --

 זנוא ןלעוו סָאװ ,ןשטנעמ עװַארּב גונעג ָאד ןּבָאה רימ --- ,קידלוד
 ֿפָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא לָאז'מ ןעוו ,טייצ יד זיא טציא ןוא .ןצישַאּב
 רעד רעדָא ,גינעק רעד ,דנַאל ןיא טשרעה'ס רעוו ,ןלעטשטסעפ

 ' !ןומה רעדליוו
 -אק רעד ןעוו ,טציא זַא ,ןזײװַאּב טוואורּפעג טָאה רערעדיער
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 וצ ךעלנעממוא ןייז טעװ ,ָאטשינ רעמ ןיוש זיא טאדנאמ רידנאמ
 טנזיוט קיצפופ ןיופ הנחמ א ןגעק ץַאלַאּפ-ירעלויט םעד ןצישַאּב

 .טנשקעעגנייא ןעוועג זיא טענַאוטנַא ירַאמ רעּבָא ,ןשטנעמ

 --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,םעד ןגעוו טשינ ךייא טרעמיק ---
 -ָאק ערעייז ןגקָאפ ןלעוו ייז ,ןלעפַאּב ןעמענ ןלעוו ןטַאדלָאס עלַא

 ,ןצישַאּב זנוא ןלעוו ייז ןוא ןרידנַאמ

 /  .טשימעגנירַא ךיז טָאה טיילפיוה יד ןופ רענייא

 -מַאזרַאפ רעוװיטַאלסיגעל רעד ןיא טייג גינעק רעד בוא ---

 -עריולראפ ַא רע זיא --- ,טגָאזעג ןַאמּפיוה רענעי טָאה --- ,גנול
 !ןייג טשינ ןיחַא רָאט רע ,רענ

 ראנ זַא ,ןיינ טציא רע ףרַאד ןיחא רָאנ זַא ,גָאז ךיא ןוא ---

 | .ןּבעֶל ןייז ןעועטַאר ןענעק רע טעוװ ןטרָאד

 ןוא ןענַאטשעג רעט-16 רעד סיאול זיא רענעריולרַאפ ַא יו
 רע יו ןוא ןעמיטשנויא לָאז רע ןעמעוו טימ טסואוועג טשינ טָאה

 ךיז טָאה טיילפיוה יד ןופ רערעדנַא ןַא ןעוו ןוא .ןעלדנאה לָאז
 עוויטַאלסינעל יד ןַא ,גנוניימ ןייז טקירדענסיוא ןוא טשימעגניירַא

 ךיז ןעק גינעק רעד ואוו ,ץַאלּפ עקיצנייא סָאד זיא גנולמַאזרַאפ
 :םעּכ ןיא קרַאטש ןרָאװעג טענַאוטנַא ירַאמ זיא ,ןעװעטַאה רעטציג

 טשינ ךיז טשימ --- .ןעירשעגסיוא יז טָאה --- !ליטש ---
 .רעטשרע רעד ןדער וצ טשינ טכער ןייק טָאה ריא זַא ,טקנעדעג ןוא

 .ייברער ןענעז גינעק רעד ןוא ךיא ןעוו

 וצ ןקור ןטימ טיירדעגסיוא ךיז יז טָאה גנוטכַארַאפ טימ
 יו גנוניימ רעדנַא ןַא ןּבָאה וצ טנַאװעג טָאה סָאװ ,ןאמפיוה םענעי

 טעוו יז זַא ,טגָאזעג יז טָאה ןרערעדיער ףיוא ץלָאטש קידנקוק ;יז
 וצ ךיז קידנדנעוו ןֹוא ,קעװַא טשינ ץַאלַאפירעלויט םנֹומ טציא
 :טנאזעג יז טָאה ,ייּברעה ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןריציפַא ייווצ

 -עוושט טימ ךימ טעװ ריא זַא ,טראוונרע רעייא רימ טיג --
 ןופ ןײגקעװַא ןזָאל ךימ רעדייא ,טנעוו יד וצ ַאד ןּפַאלקוצ .סעק
 .ןענַאד

 -ַאב ץלא טָאה רערעדיער ;טהנעטענ ןוא טדערעג ננַאל טָאה'מ
 ירַאמ ןעוו ןוא ,ןרילרַאפ טשינ טייצ ןייק טציא רָאט'מ זַא ,ןזיוו
 ןזָאל וצ ךיז טיירג ןיוש זיא גינעק רעד זַא ,ןעזעג טָאה טענַאוטנא
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 םיא טָאה ןוא ינק יד ףיוא םיא רַאפ ןלַאפעג יז זיא ,ןרעררעביא

 'ו .ןייג טשינ לָאז רע ,ןטעּב ןּביױהעגנָא

 ןוא ץיה טימ טדערעג יז טָאה --- ,אד ןּביילּב ןזומ רימ ---

 טשינ ןרָאט רימ --- .טרעטיצעג ריא ייב טָאה רעּפרעק רעצנַאג רעד

 םעד ןעמעשרי ףרַאד סָאװ ,ןוז רעזנוא ןופ טפנוקוצ יד ןבעגפיוא

 ןחמ רימ !ןיהַא טשינ יינ ,ךיד טעּב ךיא ...ךיירקנַארפ ןופ ןָארט

 .דובּכ םענענייא םעד ךיוא ןוא ןיורק רעד ןופ דובּכ םעד ןצישַאב

 ךיוא ןוא טפנוקוצ רעזנוא ןָאק ןיא טייטש ַָאד זַא ,טשינ סענריַאפ

 !ןוז ןקיצנייא רעזנוא ןופ טפנוקוצ יד

 ,רעטנוצ יו טיור ןעוועג ןַאד ריא ייּב זיא םינּפ עצנַאג סָאד

 ןפרָאוװעג ךיז טָאה יז ;טיור ןעוועג ריא ייּב זיא זלַאה רעד ךיֹוא

 ;יבק םגינעק םניא םינּפ סָאה ןבָארגעגניא טָאה יז ,דרע רעה ףיוא

 ַא סיורא ריא ייּב זיא ןּפיל יד ףיוא ,ןייצ יד טימ טצירקעג טָאה יז

 יו ןעזענסיוא ריא ייּב ןּבָאה טנעה יד ןופ רעגניפ יד ,םיוש רעסייוו

 "ניא ךיז טָאה יז ,ןּפַאכנָא סעּפע ייז טימ ליוו'מ ןעוו ,ךעלננעווצ

 לָאמ עכעלטע ןוא ,רעביפ ןיא יו ןפרַאוװעג ךיז ,טלסיירטעג ןצנַאנ

 .טרזחעגחעּביא עבלעז סָאה ץלַא יז טָאה

 !ןייג טשינ רימ ןרָאט ןיהַא ...!ָאד ּביילּב ...!ָאד בייפב ---

 טלאוועג טָאה יז ,טגָאזעג רעסעּב רעדָא ,טביולנעג טָאה יז

 ןוא םייצ ןעניוועג רָאנ ףרַאד'מ זַא ,ןעמוק טעוװו ףליה זַא ,ןּביולג

 יַאק רעה רעטנוא ײמרַא עשטייד יד .םעוועטַארעג ןייז טעו ץֿלַא

 ןפיוא ןעוועג ןיוש ךאד ןַאד זיא ץנירפ רעגייוושנַארּב םנופ עהנַאמ

 רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא טרַאּפשעג ךיז טָאה ןוא ןדָאּב ןשיזיוצנַארפ

 -רעריוו ַא ןזיײװסױרַא ,טייצ ןעניוועג ןעז ןעמ ףרַאד ,ונ ;זירַאּפ ןייק

 טעװ ןַאד ןוא ,גָאט ַא ךָאנ ןוא גָאט א ךָאנ ןטלַאה ךיז ,דנַאטש

 -ער יד ןקיטשרעד ןלעוו ןעײמרַא עשידנעלסיוא יד ;ףליה יד ןעמוק

 .טעװעטַארעג ןייז טעוו ךיידקנַארפ ןיא עיכרַאנָאמ יד ןוא עיצולָאוו

 "עג ךיז טָאה יז ןעוו ,טכַארטעג טענאוטנַא ירַאמ טָאה ױזַא

 לָאז רע ,םיא ייּב ךיז קידנטעפ ,ןַאמ ריא רַאפ ינק יד ףיוא ןפרָאװ

 ןעוועג יאהוַא זיא ענעצס יד .ץַאלַאּפ-ירעפזיט םעד ןזָאלרַאֿפ טשינ

 -ענ ץנַאג ןענַאטשעג ייּברעד זיא רערעדיעד רעּבָא ,עדנריר ַא רעייז

 טָאה ,טקיאורַאּב לסיּבַא ךיז טָאה טענַאוטנַא ידַאמ ןעוו ןוא ,ןסַאל

 :טנָאזעג רע
' 
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 ערעייא ןופ ןּבעל סָאד ןָאק ןיא טציא טלעטש ריא ,םַאדַאמ ---
 טרישירַאמ זירַאּפ ץנַאנ זַא ,ןסיוו טלָאז ריא זַא ,?יוו ךיא .רעדניקי

 ,ןייז ןעק'ס םורָאװ ,ןרילרַאפ טשינ טייצ ןייק רָאט'מ .רעהַא טציא

 |   .טעּפש וצ ןייז ןיוש טעװ םורַא ןטונימ ףניפ ןיא זַא
 .גינעק רעד ןפורעננָא ךיז טָאה --- !ןייג רימאל טוב

 -עק יד טמיטשעגנייא םיא טימ טָאה --- !ןייג ריִמָאל ,ָאי ---
 טָאה ןוא טרעטַאמענסיױא ךעלקערש ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו ,ןיגינ:
 !ןייג רימָאל --- .ןזיײװסױרַא טנעקעגנ טשינ דנַאטשרעדיװ ןייק רעמ

 .ייווצ ערעייז ןוא םענַאוטנַא ירַאמ ןוא רעט-16 רעד סיאול ןוא
 -ער יד רעדייא ךָאנ ץַאלַאּפ-ירעלויט םעד ןזָאלרַאפ ןּבָאה רעדניק
 טָאה ןיינקעװַא ןראפ .ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענעז תונחמ ערענָאיצולַאוװ
 .ןעמַאדפיוה עריא ןופ רָאּפ ַא טימ טננעזעג ךיז טענַאוטנַא ירַאמ

 ,טנָאזעג יז טָאה --- ,קירוצ ןעמוק דלַאּב ןלעוו רדימ ---
 רעד םסיאול טָאה --- ,קירוצ ןעמוק דלַאב ןלעוו רימ ,ָאי ---

 .טגנָאזעגבַאט ריא רעטס1

 .ןשיווצ ,ןשטנעמ עטנָאנ עכעלטע ןופ גנוטיילנַאּב רעד ןיא
 ,"ןידניירפ עמיטניא,, סטענַאוטנַא ירַאמ ןעוועג ךיוא זיא'ס עכלעוו
 -ע5 רעד ֹוצ ןייג טזָאלעג ךיז ייז ןּבָאה ,לַאּבמַאל עד ןיסעצנירּפ יד
 ,ץַאלאּפ םנופ סױרַא ןענעז ייז ןעוו ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעוויטַאקסיג
 ...ןררעווש יערעייז ןכָארּבעצ ןריציפא עקינייא ןּבָאה

 טשינ ךיז טניול --- ,טגָאזעג ייז ןּבָאה --- ,גינעק ַאזַא רַאֿפ ---
 'י ..!ןּבעל סָאד ןלעטשוצנייא

 -ענ ןענעז עכלעוו ,ןטַארקָאטסירַא עטלַא יד ןופ עקינייא ךיוא
 ןוא ךעלדרעווש ערעייז ןכַארּבעצ ןּבָאה ,גינעק םעד ןצישַאּב ןעמוק
 ,ןגָארטעג רָאנ ייז ןּבָאה ןניוא יד ןיהואוו ,ץַאלַאּפ םנופ קעװַא ןענעז
 .ןצישַאּב וצ ןעמעוו טַאהענ טשינ רעמ ןיוש ןּבָאה ייז

 ןוא גמנולמאזראפ רעוויטַאלסיגעפ רעד ןופ לָאז םוצ ןעגנַאגעג
 םעד טלגנירעגמורא טָאה סָאװ ,ןטרָאג ןכרוד עילימַאט עכעלגינעק יד
 עבלעוו ,ןשטנעמ ךס יא ןעוועג ןיוש ןענעז ןטרָאד .ץַאלַאּשירעלויש
 -אווער עדנרישרַאמ יד רעדייא ךָאנ ןיהַא ןפַאלעגפיונוצ ךיז ןענעז
 טָאה טייוו טשיינ .ןעמוקעגוצ ץַאלַאּפ םוצ ןענעז תונחמ ערענַאיצול
 עלַא ןופ ןגיולפעג ןענעז ןליוק ןוא יירעסיש ַא טרעהעג ןיוש ךיז
 גינעק םעה ןריפ םייּב קיטכיזרָאפ רעייז ןייז טזומעג טָאה'מ ,ןטייז
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 ייז רַאֿפ טָאה'מ זיּב רעווש ןעמוקעגנָא זיא סע ,עילימַאפ ןייז ןוא

 .טָאה טפו? רעד ןיא ןוא ,םלוע ןסיורג םעד ןשיווצ טכַאמענ געוװ ַא

 רעצנַאג רעד ןוא ןעיסָא םנופ ןעמוקנא סָאד ט?יפעג ןיוש ךיז

 יד ןופ ןענעז סָאװ ,רעטעֿפּב עלענ טימ לופ ןעוועג זיא ןטראג

 .ןלַאפעג רעמיוּב

 -גרַאש ,טליּפשעג געוו ןפיוא ךיז טָאה ץנירּפניורק רעניילק רעד

 רעמיוּב יד ןופ ןענעז סָאװ ,רעטענ עלעג יד סיפ יד טימ קיד

 עטַאװעמּת טימ טָאה רעט-16 רעד טיאול ןוא ,ןלַאפענרעטנורַא

 רע טָאה ייּברעד ןוא ,ךיז רַאפ טקוקעג ןגיוא עטיור טימ ןוא ןקילּב

 :גנוקרעמַאּב ַא טכַאמעג

 ןקיטנייה .רעמיוּב יד ןופ רעטעלּב יד ןלַאפ ייז ,ןלַאפ ייז ---

 ...לָאמ עלַא יו רעירפ ייז ןלַאפ רעמוז

 םיאול רעּבָא .םעשילָאּבמיס ןעז ןעמ ןעק רעטרעוו יד טָא ןיא

 ןסיוא טשינ רעכיז זיא רע ,טגָאזעג ױזַא טָאלג ייז טָאה רעטז16 רעד

 .שילָאּבמיס ןקירדוצסיוא ךיז ןעוועג

* 8 

 "מַאזרַאפ רעויטַאלסיגעל רעד ןופ עדייּבעג רעד וצ ןעמוקענוצ

 העש עּבלַאה ַא ןטרַאװ טזומענ עילימַאפ עכעלגינעק יד טָאה ,גנול

 ,ןלָאמש א ןיא טרַאװעג ןּבָאה ייז .טזָאלעגניירַא ייז טָאה'מ זיּב

 טָאה ,טזָאלעגנירַא ךעלדנע ייז טָאה'מ ןעוו ןוא ,רָאדירָאק ןרעטסניפ

 ;גנולמַאזרַאפ רעד ןופ טנעדיזערּפ םוצ טעדנעװעג ךיז גינעק רעד

 ידּב --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,רעהַא ןעמוקענ ןיִּב ךיא --

 ןעק ץעגרע ןיא זַא ,קנעד ךיא .ןכערּברַאפ ןסיורג ַא ןדיימוצסיוא

 .ָאד יו רעכיז ױזַא ןליפ טשינ ךיז ךיא

 "יד רעייז טרעפטנעענ ףיורעד םיא טָאה טנעדיזערּפ רעד ןוא

 | :שיטַאמָאלּפ

 טנעמ ריא --- ,גינעק םעד טנָאזעג רע טָאה --- ,רעה ןיימ ---

 טָאה יז ;גנולמַאזרַאפ רעד ןופ טייקטסעפ רעד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז

 ןופ ןוא קלאפ םנופ טכער יד קידנצישַאּב ןּברַאטש וצ ןריואוושענ

 ...!עיצוטיטסנַאק יד ּפִא ןטיה סָאװ ,יד

 רעד ףױא טצעזענקעוַא ךיז רעט-16 רעד סיאול טָאה ןַאד

 -רַאפ רעד ןופ טַאטוּפעד ַא רעּבָא ,טנעדיזעדּפ ןבעל עמרָאפטַאלּפ

 ,טגָאזעג רע טָאה ,זיא'ס .םעד ןנעק טריטסעטָארּפ טָאה גנולמַאז
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 נינעק רעד ןעוו ןעננולדנַאהרַאפ ןריפ וצ עיצוטיטסנָאק רעד ןגעק

 | | | .ייברעה טציז

 ןַא ןיא טצעזענקעװַא עילימַאפ ןייז ןוא גינעק םעה ןעמ טָאה

 ןעגנוטייצ יד ןופ סרעטרָאּפער יד ואוו ,עירעלַאג) עטרעדנוזעגּפָא

 יד ןוא ענשוד ןוא גנע ןעוועג ןיא טרָאד .ןציז ךעלנייוועג .ןגעלפ

 טנעסענ ןּבָאה רעדניק יד זיולּב זַא ,קירעדינ ױזַא ןעוועג זיא עילעטס

 ,טייצ עצנַאג יד ןציז טזומעג ןּבָאה ןשטנעמ ענעסקַאווהעד יד ,ןייטש
 ןוא עכעלקערש ַא ןעוועג עירעלַאג רעגנע רענעי ןיא זיא ץיה יד

 ;םייווש םעד ןשיװ ןי יא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה נינעק רעטעפ רעה

 -ַאוטנַא ירַאמ ןוא טציוושענ טָאה ץנירּפניורק רעניילק רעה ךיוא

 יז סָאװ ,לכעליישטַאפ יַא טימ סייווש םעד טשיווענ םיא ןופ טָאה טעט

 קעווַא זיא יז ןעוו לייוו ,לַאבמאל ןיסעצנירּפ רעד ייּב ןעמונעג טָאה

 ,ןעמונעגטימ טשינחָאג ךיז טימ יז טָאה ץַאלַאּפזירעלויט םנופ

 -עג רעט-16 רעד סיאול זיא עירעלַאנ רעגנע רעה ןיא קידנציז

 טאהעג רע טָאה טנעמַאמ ַאזַא ןיא וליפַא ;קירעגנוה קרַאטש ןרָאוו

 -רעד םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ףלָאוװ ןקירעטנוה יַא ןופ טיטעּפַא םעד

 םיורג טימ ןוא לענש סע רע טָאה ,לדניה ןטָארּבעג ַא טגנַאק

 רעזעלג רַאּפ ַא ןעקנורטענסיוא ךיוא טָאה רע ;ןסעגענפיוא קש'ח

 ןייוו םעד קידנעקנירט ןוא ןקַאּב עדייב ףיוא קידנעייק ןוא ,ןייוו

 -ניורק םעניילק םעד ןזיוועגנָא לָאמ עלַא רע טָאה ,קשח סיורג טימ

 רעד ףיוא טדערעג טָאה סָאװ ,טַאטוּפעד ןרעדנַא ןַא ףיוא ץנירּפ
 ,זיא טַאטוּפעד רעד רעוו טנַאזעג םיא טָאה רע ןוא עמהָאפטַאלּפ

 ןופ ןטַאטוּפעד יד סאו ,טרעמיקעג טשינ גינעק םעד טָאה סע

 רע יו ,קידנעעז ,קזוח טימ רעּביא ךיז ןקוק גנולמַאזרַאפ רעד

 -עגפיוא טָאה רעּבָא טענַאוטנַא ירַאמ ,ןקַאּב שדייּב ףיֹוא טסעהפ
 ןילַא יז .טמעשעג קרַאטש ךיז טָאה יז ןוא ןקילּב ערעייז טּפַאכ
 טשינ יז טָאה רעסַאװ ןזָאלג ַא יו רעמ .ןסעגעג טשינחַאנ טאה

 ןוא יז טָאה'מ סָאוװ ,העש ןצעּביז עלַא יד ןיא ןעקנורטעגסיוא

 רענשוד ןוא רעגנע רעה ןיא טרַאּפשרַאפ יוז ןטלַאהעג גינעק םעד
 | | 0 .עירעפַאג

 -יטָאטש רעיינ רעד ןופ עיצַאנעלעד ַא ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש
 עיצַאנעלעד יד .טכַאמ יד ןעמונעגרעּביא טָאה סָאװ ,ננוריגער רעש
 ֿכָאז'מ וַא ,גנורעדאפ א טלעטשענסױרַא .ךעלטייד ןּוא } ראלק טָאה
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 רלַאּב זיא גַאלשרָאפ רעה ןוא ,ןָארט םנופ ןצעזרעטטורַא גינעק םעד

 .קימיטשנייא ןעגנאגעגכהוד

 ןיא .1792 רָאי םניא ,טסוגיוא ןט-10 םעד ןעוועג זיא סָאה

 -נורַא זירַאּפ ןיא גנולמַאזרַאפ עוויטַאלסינעל יד טָאה גָאט םענעי

 םיאול ,ןיילַא רע ןוא ,ןָארט םנופ ןט-16 םעד סיאול טצעזעגרעט

 טשינ טָאה ןוא רעטלמוטעצ ַא ןסעזעג ייּברעד זיא ,רעט-16 רעה

 -עג ךיז ןּבָאה טענַאוטנַא ירַאמ ייּב ןוא ,ןנָאז וצ סָאװ טסואוועג

 ןוא ןייצ יד טצירקרַאפ טָאה יז רעּבָא ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טלעטש

 .טנייוועגנ טשינ טָאה

 טָאה גנולמַאזרַאפ יד ןעוו ,טנעמָאמ םענעי ןיא וליפַא ,םורָאוװ

 רעד טשינ רעמ זיא רעט-16 רעד סיאול זַא ,ןסָאלשַאּב קימיטשנייא

 יד ןּבענעגפיוא טשינ טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,ךיירקנַארפ ןופ גינעק

 -גארפ ןפיוא ןיוש זיא ײמרַא עשטייד יד זַא ,קנַאדעג רעד ;גנונפַאה

 יז ןוא ןעניז ןיא ןגעלעג טייצ עצנַאג יד ריא זיא ,ןדָאּב ןשיזיוצ

 יד ןלעוו ץַאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא עקַאטַא רעד ןיא זַא ,טפָאהעג טָאה

 ,תונחמ ערענָאיצולַאװער יד ןניזַאּב סיווענ ןטַאדלַאס עשירַאצייווש

 ןופ ףליה רעד טימ ןוא ןעיירדרעּביא ?דער סָאד ךיז טעװ ןַאד ןוא

 ןעמ טעוװ ,זירַאּפ ףיוא טרישרַאמ סָאװ ,ײמרַא רעשידנעלסיוא רעד

 ,ךיירקנַארפ ןיא עיכרַאנָאמ יד ןקיטסעפַאּב קירוצ

 וצ גנונפאה יד ןּבענענפיוא טשינ ץְלַא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 | .עיצולָאװער יד ןקיטשרעד

 טשינ יו רָאלק טזיװַאּב סָאװ ,טקנוּפ ַא וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא

 עכלעוו ,רעקיראטסיה עשיטסיכרַאנָאמ ענעי ןענעז סע טכערעג

 סיאול ןשַאוװוצנייר טיירּב רעד ןיא ןוא ננעל רעד ןיא ךיז ןקערטש

 -רַאפ-טולּב רעכעלקערש רעד ןופ טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד

 ייּב טסוניוא ןט-10 םנופ גָאט םניא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנוסינ

 ,ץיַאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא עקַאטַא רעד

 רעד ןיא גָאט םענעי ןיא ןּבָאה ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד ןעוו

 ןינקעווא ןוא ץַאלַאּשירעלויט םעד ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאּב ירפ

 -עג סָאד ךָאד טָאה ,גנולמַאזרָאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ץוש ןכוז
 ,ןזײװסױרַא טשינ דנַאטשרעדיװ ןייק ףיוה ןיא טעוװ'מ זַא ,ןסייה

 סָאד ןוא ,ןצישַאּב וצ ןעמעוו ןייז טשינ ןיוש ךָאד טעװ סע לייוו

 ןייק ןעמוקרָאפ ןפרַאד טשינ טעוו'ס זַא ,טניימעג רעכיז ךָאד טָאה
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 "עוו טשינ רעמ ןיוש ךָאד ןּבָאה ןדענָאיצולַאװער יד ?י יו ,טכאלש

 | .ץַאלַאּפ-ירעלויט םניא ןריקַאטַא וצ ןעמ

 ?טנעמַאמ ַאזַא ןיא ןָאט טפרַאדעג גינעק רעד טָאה עשז-סָאװ

 יד ןסיו ןזָאל וצ ןיײנקעוַא ןרַאפ טכילפ ןייז ןעוועג זיא סע

 לייו ,ןצישַאּב וצ םיא קיטיונ טשינ ןיוש זיא טציא זַא ,ןטַאדלַאס

 דמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןֹופ ץוש ןרעטנוא ןלעטש ךיז טייג רע

 עטלעטשענסיוא עּפַא ןעמענרעטנורַא ןסייה טפרַאדעג טָאה רע ;גנוק

 ַא ןופ טייקכעלנעמ יד טפַאשעגּפָא ןיוש טלָאװ סָאד ןוא ,סנטסָאּפ

 | ,םיױוטשנעמַאזוצ ןקיטולּב

 רע .ןָאטעג טשינ רעט616 רעד סיאול טָאה סָאד אקוד ןוא

 ,ןילַא ךיז טימ ןעמונרַאפ ױזַא ןעוועג ןענעז טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 יד ןסיװ ןזָאל וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג טשינ ראג ןּכָאה ייז ןַא

 רָאג טָאה גינעק רעד ;ץַאלַאּפ םנופ קעװַא ןעיינ ייז זַא ,ןטַאדלַאס

 וצ לעּפַאּב םעד ןפורקירוצ טציא ףרַאד'מ זַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא

 "א טָאה רע ;ץַאלַאּפ םוצ ןעמוקוצ ןלעוו סָאװ יד ףיוא ןסיש

 ,סנטסָאּפ עטלעטשענסיוא יד ףיֹוא ןטַאדלָאס עלַא ןזָאלענרעּב

 רע ןיא ןיילַא ןוא ,טרעדנעעג טשינ ךיז טלָאװ ךַאז ןייק יו טקנופ

 .קעװַא עילימַאפ ןייז טימ

 טרָאד ןענעז סע ;סיורג קיזיר ןעוועג זיא ץַאלַאפײרעֿלויט רעד

 טשינ רָאג ייז טָאה'מ זַא ,ןרָאדירָאק ןוא ןרעמיצ ?יפוזַא ןעוועג

 ףיוא טקעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז ןטַאדלָאס ,ןלייצרעביא טנעקעג

 טָאה גנולייטּפָא ןייא ןוא םוטעמוא רעטסנעפ ןוא ןריט ייּב סנטסָאּפ

 ןַא ,רעד ןיא טקַאפ רעד ןוא ,רערעדנַא רעד ןֹופ טסואווענ טשינ

 -לָאס עשירַאצייװש יד ןּבָאה ,ןריציפָא עקינייא ןופ םַאנסיױא ןטימ

 ןיוש ןּבָאה ייז זַא ,טסואוועג טשינ ראג ץַאלַאּפ-ירעלויט םניא ןטָאד

 -עז ןינינעק יד ןוא גינעק רעד זַא ,ןצישַאּב וצ ןעמעוו טשינ רעמ

 ןענעז ,טסואוועג טשינ סָאד ןּבָאה ייז לייוו ןוא ,קעװַא ןיוש ןעג
 ,העובש רעד ֹוצ יירטעג ןוא ,סנטסָאּפ ערעייז ףיוא ןּבילבעטג ייז

 ,ןסיש וצ ל?עפַאּב םעד קידנעקנעדענ ןוא .,ןּבעגעג ןּבָאה ייז סָאװ
 ןּפָארט ןטצעל ןזיּב גינעק םעד ןצישַאּב וצ טיירג ןעוועג ייז ןענעז

 טָאה סָאװ ,גינעק םעד -- ןָאטעג עקַאט סָאד ןּבָאה ייז יו ,טולּב

 ץוש ןכוז קעװַא ןיילַא ןיא ןוא רקפה ףיוא יװ ןזָאלעגרעּביא ייז

 ,םיאנוש רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע ןעמעוו ,יד ייּב
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 -ָאיצולאװער יד ?ייוו ,סיורג ןעוועג המוהמ יד זיא ףיוה ןֹוא = |
 .ץַאלַאּפירעלט ןפיוא טהישירַאמעג ןּבָאה עכלעוו ,תונחמ ערענ

 ןגעוו טסואוועג ָאי ןּבָאה סָאװ יד .טייוו טשינ ןעוועג ןיוש ןענעז

 םענייק סָאד ןּבָאה ,קעוַא ןענעז ןיגינעק יד ןוא גינעק רעד זַא ,םעד
 ;טלמוטעצ קראטש ױזַא ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,טנַאזעגנָא טשינ
 .רעצנַאנ רעד רעּביא טכיזפיוא םעד ןּבָאה לָאז סָאוװ ,ריציפִא ןייק

 םעד ,ןטַאדנַאמ לײייו ,זעוועג טשינ ךיוא ןיוש זיא ףיוה ןיא ךַאוו

 .טָאה ,זירַאּפ ןיא עידרַאוװג רעלַאנָאיצאנ רעד ןופ רידנַאמָאק-טּפיוה

 ןעמ טָאה ּפָאק ןטקַאהעגּפָא ןייז ןוא ןסָאשרעה טאהעג ןיוש ןעמ

 סטַאדנַאמ ףיוא ;ןסַאנ יד רעּביא ןגָארטעגמורַא עקיּפ ַא ףיוא ןיוש
 .ןשיווצ ןעוועג זיא רע ןוא ,רעטנַאס ןרָאװװעג טמיטשַאּב זיא ץַאלּפ

 -ַאטַא וצ ןענַאילַאטַאב עהענָאיצולַאװער יד טריפעג !ּבָאה סָאװ ,יד

 | | ץַאלַאּפירעלויט םעד ןריק
 .ןפיוא טרישרַאמענ ןּבָאה עכלעוו ,ןרענַָאיצולָאװער יד ןופ

 ןייז ןוא גינעק רעד זַא ,טסואוועג טשינ רענייק ךיוא טָאה ץַאלַאּפ

 :ףיוא טכירעג ךיז ןּבָאה ייז .קעוַא טרָאד ןופ ןיוש ןענעז עילימַאפ

 ןֹּבָאה יז לייוו ,ףמַאק ןרעטיּב ַא ףיוא ןוא דנַאטשחעדיװ ןקרַאטש ַא
 םנופ טנפָאװַאב ןענעז ןטַאדלָאס עשירַאצייװש יד זַא ,טסואוועג טוג

 .ןענַאנַאק ןעייטש ףיוח םורַא זַא ןוא סיפ יד ןיּב ּפָאק
 טנזיוט קיצפופ עגרַאק ןופ עסַאמ יד טָאה ןעייר עטכידעג ןיא = |

 -ורעלויט םוצ רעטנענ ץלַא ךיז קידנרַאּפש ,טרישרַאמענ ןשטנעמ

 .-עסראמ טרהעדנוה ססעז יד ןעגנַאגעג ןענעז סיוארָאפ ןוא ,ץַאלַאּפ

 .ןעמיטש רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןוא ,טייל עגנוי עשידלעה רעגַאיל
 ףמנוי ענעי סָאװ ,דיל ערענָאיצולַאװער עיינ יד ןעננוזעג ןּבַאה

 .עזעילעסרַאמ יד --- םורד ןטייוו ןופ טכַארבעג ןּבָאה .טיול

 י ןא ,טיוו .טכליהענּפָא רענעט יד ןּבָאה טסעפ ןוא קרַאטש |
 | | . :קידנעגניז ,טקַאט םוצ ןעגנַאגעג ןענעז עלַא

 "'!עירטַאּפ אל עד ןַאֿפנַא'ז ,ןָאלַא,,
 '--- עיצולָאװער רעד ןופ .שדַאמ רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאד

 'ראפ םנֹופ רעדניק יד ט'רישרַאמענ ןעזיר ענעסָאלשעג .ןיא ןּבָאה סע
 גיי יי יי טיש א .דנַאלרעט

 'עשירַאצייוװש יד ןּבָאה ץַאלַאּפ םוצ  ןעמוקענוצ זיא'מ ןעוו } 
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 ייז .דנַאטשרעדיװ ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ ןסיורה ןיא ןטַאדלַאס

 ,רעטסנעפ יד ייּב ןוא טנעוװ יד ייּב טלעטשעגסיוא ןיולּב ךיז ןּבָאה

 וי | ,טשינ ייז ןּבָאה ןסָאשעג

 -ער רעד ןעוועג זיא ,ףיוה ןיא ןיידַא זיא סָאװ ,רעטשרע רעד

 .טניירפ רעטנַא םנָאטנַאח ,ןַאמרעטסעװ ריִציּפֶא רערענָאיצולָאװ
 ןוא ,דרעפ ַא הוא קידנטייר רעיוט ןכרוד ןרָאפעגנירַא זיא רע
 רע טָאה ,שטייד ףיוא ןטַאדלַאס עשיראצייווש יד וצ ךיז קידנדנעוו
 : | .ץַאלַאּפ םנופ ןעיצקירוצ ןצנַאגניא ךיז ןלָאז ייז ,ןטעּבעג ייז

 -- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ןעיצקירוצ ךיז טעוו ריא ּביֹוא ---

 -רַאפ טעוו'ס ןוא ןעיצקידוצ ךיוא ןענָאילַאטַאּב עניימ ךיא לעוו
 : .סיוטשנעמאזוצ ַא ןעמוקרָאפ ןרָאּפש

 זַא ,ןעוועג קורדנייא רעד זיא טדערעג טָאה ןַאמרעטסעו תעּב

 עשיראציװש יד ;ןעמוקרָאֿפ טשינ סיוטשנעמַאזוצ ןייק טעוו'ס

 טימ ןפרָאוװעגרעּביא ךיז ןּבָאה רענַאילעסרַאמ יד ןוא ןטַאדלַאפ

 -עג טָאה סָאד ןוא ,ןטלַאהעג טנעה יד ןיא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןליוק
 ןופ ,עקינייא .טניירפ רַאפ ערעדנַא יד ענייא ןטלַאה ייז זַא ,ןסייה

 יייווש יד ןוא ,סעדער ערענָאיצולַאװער ןטלַאהעג ןּבָאה םלוע םעד
 ,ןיוא רעּבָא ,טרעהענוצ םאזקרעמפיוא ךיז ןּבָאה ןטַאדלָאס עשירַאצ

 יז ןּבָאה ,ץַאלַאּפ םנופ ןעיצוצקירוצ ךיז גנורעדַאפ סנַאמרעטסעוו

 . ֿפעפַאּב ַא ןּבָאה ייז לייוו ,ןָאט טשינ ייז ןענעק סָאד זַא ,טרעפטנעעג

 -רעטסוא ךיז ייז ןזומ רענלעז סלַא ןוא ןצישַאב וצ ץַאלַאּפ םעד

 ,לעפַאב םעד ןפרַאוו

 טָאה ,רערַאציװש יד ןופ רידנַאמָאק רעד ,ויסיִאּב לארענעג

 .טָאה ,ןדעהרעּביא טשינ ךָאנ ןטָאדלַאס ענייז לָאז'מ טַאהעג אדומ

 טימ ךיוא ןוא ןענַאמרעטסעװ טימ ןענהנעטסיוא ךיז ןעמונעט רע
 -ענ ןנעו טהערענ טָאה רע ;רעריפ ערענָאיצולַאװער ערעדנַא יד

 -ענ ךיוא טָאה רע ;עיכרַאנָאמ רעד וצ ןוא גינעק םוצ טפַאשײירט

 ןןטלַאה רַאד'מ סָאװ ,העובש רעשירעטילימ רעד ןגעוו טדער

 ייז ,םיא ןופ ןכַאמ קזוח ןעמונעג ןּבָאה עסַאמ רעד ןופ עקינייא
 ,טקידיילַאּב םיא ןּבָאה ייז ,ןעיירשרעּביא םיא טוװאורּפעג ןּבָאה
 -- רע טסואוועג טשינ טָאה רענייק --- רעצימיא טָאה ןַאד ןוא
 טכַאלש יד --- גונעג ןעוועגנ זיא סָאד ןוא ,סקיּב ַא ןופ ןסָאשעגסיױא

 .ןּביוהעגנָא ךיז טָאה
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 םיוא לעטש ַא ןּבענעג ךיז ןּבָאה ןטַאדלַאפ עשירַאצייװש יד

 ףיוא ךיילג ןסָאשעגסױא ןּבָאה ןוא ןסקיּב ענעדָאלעגנָא יד טימ

 -ַאֿפ א ןרָאװעג זיא סע ;ףיוה ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עסַאמ רעד

 ןיוש ןיא טייצ טונימ ןעצ ןיא .ןפיול ןעמונעג ןּבָאה עלַא ןוא קינ

 ןעמ םָאה ןַאד ןוא ,ןייר ןעוועג ץַאלַאּפירעלויט םייּב ףיוה רעד

 טעוו עקַאטַא יד זַא ,טקידנעעג זיא סע זַא ,ןעניימ טנעקעג ךעלקריוו

 ףיוא ןּביילּב ןלעוו ןטַאדלָאס עשירַאצייװש יד ןוא לַאפכרוד א ןייז

 / .סעיציזָאּפ ערעייז
 "עג ןעמ טָאה גטולמַאזרַאפ רעוװיטַאלסיגעל רעד ןופ לַאז ןיֹא

 ןשיווצ ןוא ,ןגיױלפרַאפ ךיוא ןיהַא ןענעז ןליוק ;יירעסיש יד טרעה

 ןעוועג ןיוש ןעטעז סָאװ ,עמלעזַא ןענופעג ךיז ןּבָאה ןטַאטוּפעד יד

 .ןפיולטנַא וצ טיירנ

 ןּבָאה --- !ןעגַאד ןופ ןעװעטַאה רעלענש סָאװ ךיז רימָאֿפ ---

 .רעצעקּפ ערעייז ןזָאלרַאפ טלָאװעג ןיוש ןּבָאה ןוא ןנירשעג עקינייא

 ,תולוק טהעהעג ךיז ןּבָאה --- !ַאד ןּביילּב ןזומ עֶלַא ,,ןיינ ---
 יז ןעוו ןוא ,עקידננייוש א ןסעזענ זיא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 ןטַאהלָאס עשירַאציײװש יד ןּבָאה סָאה זַא ,טסואווהעד ךיז טָאה
 ,ןגיוצענקירוצ ךיז טָאה עסַאמ עדענַָאיצולָאװװער יד זַא ןוא ןסָאשעג

 ןעמ ּביוא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז ;ןדירפוצ רעייז ןעוועג יז זיא

 טעװ סע ןוא ץַאלַאּפירעלויט םעד ןטקַאהנָא געט עכעלטע ךאנ טעוו

 ,ןסַאמ ערענָאיצולאװער יד טרָאד ןופ ןביירטרַאפ וצ ןּבעגנייא ךיז
 ןעיײמרַא עשידנעלסיוא יד ןוא ןענואוועג ןייז ףמַאק רעד טעוו

 -גינעק עצנַאג יד ןוא יז ןעוועטַאד וצ טייצ ןיא טקנופ ןעמוק ןלעוו
 .עילימַאפ עכעל

 רעדיוו ךיז טעװ ;עקַאטַא יד ןעוו זַא ,ראפעג א ןעוועג זיא סע

 ןלעוו ,ןסיש רעדיוו ןלעוו ןטַאדלַאס עשירַאצִייוװש יד ןוא ןּביױוהנָא

 ןסייהעג ןעמ טָאה טיוט ןלַאפ ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט

 ייז זַא ,רערַאצייװש יד וצ לעפַאּב ַא ןקישוצ לָאז רע גינעק םעד
 ןוא טכארטענ טשינ ךס ןייק טָאה רע ןוא ,ןסיש טשינ רעמ ןלָאז

 לעמַאב ַאזַא ןּבירשענחעטנוא ךיילג טָאה

 -ויט ןפיוא עקַאטַא רעד ןופ רעריפ יד ןּבָאה המוהמ רעד ןיא

 -סורַא זיא לעפַאּב אזא זַא ,טסואוועג טשינ ןצנַאגניא ץַאלַאּפ-ירעל

 ןענַאילַאטַאּב ערענָאיצולַאװער יד קידנלעטשסיוא .ןרָאװעג ןּבעגעג
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 ןעמ זַא ,עדנַאמַאּפ יד ןּבעגעג ןַאמרעטסעװ טָאה ,גנונעדרָא ןיא

 ןפלָאהעגסױרַא ןֹוא ,ףיוה ןיא ןסיײרניירַא ךיז ןוואורּפ רעדיזו לָאז

 "נַאוצ ןופ לדיימ ענייש ,עגנוי ַא םיא טָאה ןענָאילַאטַאּב יד ןריפ

 -ּבלַאה ןגָארטעג טָאה יז .רואקירעמ ינָארעהט ןעמָאנ ןטימ רָאי קיצ

 יָאטסיּפ ייווצ טימ טנּפַאװַאּב ןעוועג זיא ןוא רעדיילק עשירעטילימ

 ,ןטעל

 -עג ןטלָאװ עקַאטַא רעד ןופ רעריפ ערענָאיצולָאװער יד ןעוו

 וצ לעפַאּב ַא ןבעגענסױרַא ןיוש טָאה גינעק רעד זַא ,טסואוועג ןעוו

 -עג ךיז ייז ןטלָאװ ,ןסיש טשינ רעמ ןלָאז ייז זַא ,רערַאצייוװש יד

 .ןסיוו טנַאקעג סָאד ייז ןּבָאה יו רעּבָא .ןניוצעגקירוצ ןעוועג סיוו

 ,ןסיש ֹוצ טשינ רעמ רערַאצייװש יד רַאפ לעּפַאּב םעד ןיא זַא

 -ייווש יד ,ייז זַא ,םעד ןגעוו טנַאמרעד ןעוועג טשינ טרָאוװ ןייק זיא

 -וצ ןצנַאגניא ךיז ןלָאז ןוא סנטסָאּפ ערעייז ןזָאלרַאפ ןלָאז ,רערַאצ

 יד ןַא ,ןעזעג ןּבָאה ןרענָאיצולָאװער יד ?ץַאלַאּפ םנופ ןעיצקיר

 "נֶא ךיז ייז ןֹּבָאה ,קינייועניא ךָאנ !ענעז ןטַאדלַָאס עשירַאצייווש

 .הוחוכ ערעייז טוװאורּפעג רעדיוו ןוא טומ רעמ ךָאנ טימ ןעמונעג

 ערעייז רַאפ ןעוו ,קיאור ןּביילּב טנָאקענ טשינ ךָאד ןּבָאה ייז

 ערעייז םירבח טרעדנוה דרע רעד ףיוא ןנעלענ ןיוש ןענעז ןניוא

 ,םעד ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג ןענעז תונברק עלַא יד טָא !טיוט

 .ןסָאשעג רעירפ ןּבָאה רערַאצייװש יד סָאװ

 -ַאצייװש יד יו ױזַא ןוא ,רעטייוו ןיינ טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה

 ךיז ןעמ טָאה ,ןסָאשעג טשינ רעמ ןיוש ןּבָאה ןטַאדלַאס עשיר

 טָאה ןַאד ןוא ץַאלַאּפ ןיא ןסירעגניירַא ןטייקירעווש עקירעביא ןָא

 .הטיחש עתמא ןַא ןּביױהעגנָא ךיז

 "נָאק ַא רעטנוא ןטלַאה וצ ןעוועג ךעלנעממוא ךָאד זיא סע

 וצרעד ןוא .ןשטנעמ טנזיוט קילדנעצ עכעלטע ןופ עסַאמ ַא לָארט

 ןייק :ענדָאמ ַא רעייז ןעוועג עגַאל יד םורַא ןוא םורַא זיא ךָאנ
 רעוועג ןּבָאה ייז ,סיורַא טשינ רעראצייווש יד ןזייוו דנַאטשרעדיװ

 לָאטש ייז ןעייטש סנטסָאּפ ערעייז ףיוא רעּבָא ,טשינ ןסיש ןוא

 | !קעװַא טשינ ןעיינ ןוא ןזייא ןוא

 -לעז ערעדנַא יד ךיוא ןוא רענַאילעסרַאמ עטרינילּפיצסיד יד
 -עגנָא ךיז ןּבָאה עכלעוו ,עידרַאװנ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רענ

 ,ןרילָאדטנָאק טנָאקעג ךָאנ ןעמ טָאה ,עיצולַאװער רעד ןָא ןסָאלש
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 ;ןטלַאװוצנייא ןעוועג ךעלגעממוא ןיא עסַאמ עטציירעצ יד רעּבָא

 -ָאטסירַא יד וצ טזָאלענסיױא ןרָאצ ןוא סעכ ןצנַאנ רעייז ןּבָאה ייז

 ןוא ןט:10 םעד סיאול ןצישַאּב ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןטַארק

 -עגסױרַא ןוא טענרהעגסיוא עֶלַא ייז ןּבָאה ייז ,טענַאוטנַא ירַאמ
 -ייוש יד טימ ךיוא ;רעטסנעפ יד ךרוד סרעּפרעק עטיוט יד ןפרָאוװ

 ייז ןּבָאה ,גינעק םעד טצישַאּב ןּבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס עשירַאצ

 ןּבָאה ייז סָאװ טימ ןוא ןדרעוװש ןוא סעקיּפ טימ ;טנכערעגּפָא ךיז

 טָאה'מ ;ייז ףיוא ןפרָאװעג ךיז ייז ןּבָאה ,טנעה יד ןיא טַאהעג רָאנ

 ןקעג טנַאה רעד רעטנוא רָאנ זיא'ס רע ןסָאשעג ןוא ןכָאטשעג

 -ירעלויט ןסיורג םנופ ןרָאדירָאק ןוא ןרעמיצ עֶלַא רעּביא ;ןעמ

 ןעוועג זיא טפול עצנַאג יד ןֹוא ,טולּב ןסָאנעג ךיז טָאה ץַאלַאּפ

 ןעיורפ ,ןגירשעג ןּבָאה רענעמ ;ןטלַאװעג ןוא ןעיירשעג טימ לופ
 ךיז ןּבָאה טולּב סעשזול ןיא סרעּפרעק עטיוט ;טעשטיװקעג ןּבָאה

 ןוא ןעיורפ עטנּפָאװַאּב ;טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא טרעגלַאװעג

 ןייא ןופ טנָאיעג ךיז ןּבָאה ,טולּב ןיא טכירעננייא עלַא ,דענעמ

 םעד קידנכוז ,ןרעדנַא ןיא רָאדירָאק ןייא ןופ ,ןרעדנַא ןיא רעמיצ

 ןּבָאה ייז לייו ,ןענעגרהרעד וצ ייז טענַאוטנַא ירַאמ ןוא גינעק

 ןיוש ןענעז ןינינעק יד ןוא נינעק רעד זַא ,טסואווענ טשינרָא

 -ענ ןוא טזיױרּבעג סע טָאה םוטעמוא ;ץַאלַאּפ ןיא ָאטשינ רעמ

 טבכוזעג טָאה סָאװ ,ןרָאצ סקלָאפ ןטמערוטשעצ םעד טימ טכָאק

 זיא'ס סָאװ ,ץלַא טרעדיילשעג ןוא ל?לּבעמ ןכָארּבעג טָאה'מ ;המקנ

 "עד ןטימ ןיא ןעמ טָאה למוט םעד ןיא ןוא .געוו ןיא ןעוועג רָאנ

 -ייא טָאה סָאד !עזעילעסרַאמ רעד ןופ רענעט יד טרעהרעד ןעניד

 םעד ףיוא ןוא רעמיצ סטענַאוטנַא ירַאמ ןיא ןסירעגניירַא ךיז רענ

 ,ןליּפש ךעלנייוועג טנעלפ ןינינעק יד ןזיולּב ןכלעוו ףיוא ,ריווַאלק

 יד --- עיצולָאװער רעד ןופ דיל סָאד ןליּפש ןּביױוהעגנָא רע טָאה

 | !עזעילעסרַאמ

 טימ שטנעמ רעד טָאה -- ''!עירטַאּפ ַאל עד ןַאפנַא'ז ,ןָאלַא ,, |

 יד רעּביא ןנָארטעצ ךיז טָאה עמיטש ןייז ןוא ןעגנוזעג ןוחצנ

 ןעמוקעגניירַא רעמיצ םעד ןיא ןענעז דְלַאּב ןוא .ןרָאדירָאק עטיירּב
 ןוגינ םעד טּפַאכעגרעטנוא ןּבָאה עלַא ןוא ןשטנעמ ךָאנ ןוא ךָאנ
 | | | / :העטרעװ יד ןוא

 "'!עירטַאּפ ַאל עד ןאפנַא'ז ,ןָאלַא
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 ןוואורּפ רעקירָאטסיה עשיטסילַאיִאר עטסרעמ יד שטָאכ ןוא

 טָאה סָאוו ,עסַאמ ערענָאיצולָאװער יד זַא ,קורדנייא םעד ןפַאש
 ,טסוגיױא ןטנעצ םנופ גָאט םניא ץַאלַאּפ-ירעלויט םעד טריקַאטַא

 ןייק טָאה סָאװ ,ןומה ןטעשויעצ ,ןדליוו ַא ןופ ןענַאטשַאּב זיא

 זיא ,טולּב ןסיגרַאפ רָאנ יװ ,טַאהעג ןעניז ןיא טשינ ךַאז רעדנַא

 ,סָאד ןקיטעטשַאּב ןטקַאפ ןוא ,קיטכיר טשינ סָאד

 עטושּפ סָאד סָאװ ,ץלַא זַא ,ןּבענוצוצ הנוכ רעטסדנימ רעד ןָא

 ןוא טונ ןזיא ,ךורּבסיױא-ןסַאמ ַא ןופ טייצ רעד ןיא טוט קלאפ

 ןעמ ןעוו ןוא ,ןטקַאפ יד טכַא ןיא ןעמענ ןעמ זומ ,ןייפ ןוא ליֹואָיו

 טשינ זיא סָאד זַא ,סולש םוצ ןעמוק ןעמ ןומ ,טכַא ןיא ייז טמענ
 -עגפיוא ןַא ,עזייּב ַא רָאנ ,ןומה רעטעשויעצ ,רעדליוו ןייק ןעוועג
 .עסַאמ ערענָאיצולַאװער עטנער

 עכלעזַא טּפַאכעגנירַא ךיוא ריא ןיא ךיז ןּבָאה'ס ,עקַאט תמא

 ןוא טייקדליו ןזיועגסױרַא ךעלקריוו ןּבָאה סָאװ ,ןענױשרַאּפ
 .ןעמַאנסױא ןעוועג רעּבָא ןענעז ייז .טייקיטשרודטולּב

 ןָא טָאה'ס ןעוו ,טייצ רעד ןיא זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס ןוא

 עכלעוו ,רערָאצייװש יד ןוא ןטַארקַאטסירַא יד טענרהרעד תונמחר

 םעד קידנצישַאּב ,ןשטנעמ טרעדנוה ןסָאשעגסיוא רעירפ ןּבָאה

 ,ןעיורפ יד טעּפעשטעג טשינ ןוא טעוװענַאשענ ןעמ טָאה ,ץַאלַאּפ

 ןוא .ץַאלַאּפ ןיא ןּבילּבענ ןענעז עכלעוו ,ןעמַאדפיוה סניגינעק רעד

 -רַאפ ךיז ןוא יורפ א טּפַאכעג טָאה עסַאמ רעד ןופ רענייא ןעוו

 טּפַאכעננָא רערעדנַא ןַא םיא טָאה ,טסיופ ןטימ ריא ףיוא ןטסָאפ

 :ןגירשענסיוא טָאה ןוא טנַאה רעד ייג

 דנַאש ןייק טשינ גנערּב ןוא ןעיורפ ןייק טשינ עּפעשט ---

 !קלָאפ ןשיזיוצנַארפ ןפיוא

 -עצ טָאה'מ ןעוו ,טייצ רעד ןיא זַא ,טקַאפ ַא ךיוא זיא סע

 ןעמ טָאה ,ןעלגיּפש עטסרעייט יד ןוא ?ּבעמ עטסרעייט יד ןכָארּב

 -ַאטשעג ץַאלַאּפ ןיא ןענעז סָאװ ,ןעוטאטס יד ץנַאנ ןזָאלעגרעּביא

 ןטסילַאיָאר יד ךָאנ טנָאיעג ךיז טָאה'מ ןעוו ,ןַאד וליפַא ןוא ,ןענ

 -ענפיורַא ןענעז ייז ןופ עקינייא ןוא ןטַאדלָאס עשירַאצייװש ןוא

 -רעד ןענַאק טשינ טרָאד ייז לָאז'מ ידכ ,ןעוטַאטס יד ףיוא ןכָארק

 טָאה ,ןסקיּב ןופ ןזיּפש יד טימ רעדָא ,סעקיּפ יד טימ ןעגנַאֿל
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 ,טַאהעג ארומ טָאה'מ לייוו ,ןפרַָאװעגמוא טשינ ןעוטאטס יד ןעמ

 .ןכערּבעצ טשינ ךָאנ ךיז ןלָאז ייז

 ןייק ןעװעג טשינ ןיא  ץַאלַאּפירעלויט ןטיוא עקַאטַא יד

 טקירדעגסיוא טַאהעג ךיז טָאה ןָאטנַאד יוװ ,''דַארַאּפ רעכעלרינַאמ ,

 ליפ ױזַא ךיז ןיא טַאהעג טשינ ךָאד רעּבָא טָאה יז ,רעירפ ךָאנ

 .ֹוצ ריא ןּביירש רעקירָאטסיה עשיטסיכרַאנָאמ יד ?פיוו ,טייקדליוו

 םיאנוש יד ןַא המקנ טכוזענ טָאה סָאװ ,עסַאמ ערענָאיצולַאװער יד

 טָאה ,עיצולאװער רעד ןופ ןוא דנַאלרעטַאפ םנופ רעטעדרַאפ ןוא

 וצ תונמחר ןזיוענסױרַא המוהמ רעכעלקערש אזַא ןיא וליפַא

 טגָאזעג ךיוא ףרַאד ייּברעד ןוא .טסנוק וצ גנוטכַא ןוא ןעיורפ

 סָאװ ,גנוסינרַאפטולּב רעד ןיא רעקידלוש-טּפיוה רעד זַא ,ןרעוו

 ןנינעק רעד ןעוועג ןיא ,ץַאלַאּפ-ירעלויט םניא ןעמוקעגרַאפ זיא

 רע סָאװ ,ןרעלעפ יד טשינ ןעוו ,טײקיסעלכַאנ ןייז טשינ ןעוו

 "ןקעג ןעוװעג טשינ הטיחש אזַא וצ רעכיז טלָאװ ,טכַאמעג טָאה

 ;טענַאוטנַא ירַאמ ןעוועג ךיוא זיא םעד ןיא קידלוש ךס ַא .ןעמ

 ,גנולמַאזרַאפ רעוויטַאלסיגעל רעד ןיא ץוש ןכוז קעװַא זיא יז ןעוו

 םעד ןצישַאּב וצ טזָאלעגרעּביא ןטַאדלַאס עשירַאצייװװש יד יז טָאה

 ןּבעגנייא ךיז טעוו'ס ּביוא זַא ,טפָאהעג ץְלַא טָאה יז ?ייוו ,ץַאלַאּפ

 יײמרַא עשטייד יד םטעו ,נעט עכעלטע ךָאנ ןטלַאהוצפיוא םיִא

 רעדיוו עיטסאניד עשינָאּברוּב יד טעוו ןַאד ןוא זירַאּפ ןייק ןיירַא

 ,לטָאז ןיא טסעפ ןייז

 -ַאװער יד ןקיטשרעד -- ןעוועג זיא לאעדיא רעטסערג ריא

 .עיצול

 םִאוו ,עקיצנייא סָאד זַא ,ןזייווַאּב ןעמ טוואורּפ טסיזמוא ןוא

 -קריוו טלָאװ סָאד ןעוו .ןּבעל ןּביילּב --- זיא ,ןעוועג ןסיוא זיא יז

 רעייז ןריפסיוא טנַאקעג סָאד יז טָאה ,שטנואוו ריא ןעוועג ךעל

 ןעמענ ,ןטַארעג ריא ןּבָאה עקינייא יו ,טנַאקעג טָאה יז ;טכייל

 רענייק ןוא ,ךיירטסע ןייק קירוצ ןרָאפקעװַא ןוא רעדניק עריא

 טנייפ יז ןּבָאה עלַא ?ייוו ,טנַאיענ טשינ רעכיז ריא ךָאנ ךיז טלָאװ

 יד ןיא קידלוש זיא יז זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז עלַא ןוא טַאהעג

 טָאה יז .קרַאטש ױזַא טדייפ ךיירקנַארּפ עכלעוו ןופ ,תורצ עלַא

 ,גנֹונעדרָא רעיינ רעד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז ןריפסיוא טנַאקענ ךיוא

 -נָאק א ןיא ןעמעלַא ךָאנ לייוו ,עיצוטיטסנַאק רענעמונעגנָא רעד וצ
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 רַאֿפ ''גנוקידיילַאּב עסיורג , ַאזַא טשינרָאנ קלאפ ַא רַאפ עיצוטיטס

 | | .ןינינעק א ןֹוא גינעק א

 טלָאװעגנ טשינ גנונעדרָא רעיינ רעד וצ רעּבָא ךיז טָאה יז

 דיא ןיא עיצוטיטסנָאק יד .טלָאװעגנ טשינ ןפוא-םושּכ .,ןסַאּפוצ

 -ונעגנָא טָאה גינעק רעד ןעוו ןוא ,זלַאה ןיא ןייּב ַא יו ןענַאטשעג

 -עג טשינ הרירּב רעדנַא ןייק טָאה דע ?לייוו ,עיצוטיטסנָאק יד ןעיכ

 .ןרערט ערעטיּב טימ טנייוועג יז טָאה ,טָאה

 יד טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ןענַאטשענ טייצ עצנַאנ יד זיא יז

 יד טימ ןוא דנַאלסיױא ןיא ןרענָאיצולַאװער-רטנַָאק עשיזיוצנַארפ

 ירַאעג טייצ עצנַאג יד טָאה יז ;ךיירטסע ןוא ןסיירּפ ןופ תוכולמ

 ןייק ןעײמרַא ןקישניײרַא ןלָאז תוכולמ ענעי זַא ,רַאפרעד טעּב

 -נייא ריא זַא ,רָאלק זיא ןכַאז עלַא יד טָא ןופ ןוא .ךיירקנַארפ
 "רעד רָאנ ,ןּבעל ןּביילּב ןיולּב ןעוװעג טשינ זיא שטנואוו רעקוצ

 .טולּב ןיא עיצולָאװער יד ןעקנירט

 ןיא ,ןכַאז עֶלַא יד טא טסואוועג טָאה קְלָאפ סָאד לייוו ןוא

 ןייז טשינ לָאז עקַאטַא יד זַא ,ךעלריטַאנ יו רעמ טשינ ןעווע

 .ךורּבסיוא רערענָאיצולַאװער א רָאנ ,''דָארַאּפ רעכעלרינַאמ ,, ןייק

 טימ ןענעכערּפָא ךיז זומ'ס זַא ,טליפעג טָאה קלאפ סָאד

 "עק יד יו יױזַא ןוא ,עילימַאפ רעכעלנינעק רעשירעטעררַאפ רעד

 ןעמ טָאה ,ןעוועג טשינ ףיוה ןיא רעמ ןיוש זיא עילימַאפ עכעלגינ

 ףיוא ןכַארּבעצ םיא טָאה'מ -- ןָארט םוצ סעכ םעד טזָאלענפיױא

 טָאה ןָארט רעד תעּב ןוא ,טנעדּברַאֿפ םיא טָאה'מ ןוא ךעלקיטש

 .ןעמַאלפ יד םורַא דיירפ רַאפ טצנַאטעג ןשטנעמ ןּבָאה ,טנערּבעג

 -עג ץַאלַאפ-ירעלויט רעד ,ןרָאװעג ןענואוועג זיא טכַאלש יד

 ןוא .ןָארט םנופ טצעזענרעטנורַא -- רעט-16 רעד סיאול ,ןעמונ

 ףלעוצ א טיֹוט ןלַאפענ נָאט םענעי ןיא ןענעז םורא ןוא םורָא

 קינייו ןלַאפעג ןענעז ןרענָאיצולַאװער יד ןופ ,ןשטנעמ טרעדנוה

 -אצייוש יד ןופ ןענַאטשַאּב ןיא עטיוט לָאצ עטסערג יד .תונּברק

 : .ןטַאדּלָאס עשיר

 ןבעגעג טָאה טסוניוא ןטנעצ םנופ גיז רערעגָאיצולָאװער רעד

 -ענרעּביא זיא טכַאמ עצנַאג יד .גנודנעוו עיינ א עיצולָאװער רעד

 רעדָא ,גנורינער רעשיטַאטש רעיינ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןעגנַאג
 ץויטַאלסינעל יד .ןפורעג ךיז טָאה יז יוװ ,ענומָאק רעשיטָאטש
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 .רעירפ סָאװ טכַאמ יד טאהעג טשינ רעמ ןיוש טָאה גנולמַאזרַאפ

 ענומָאק עשיטָאטש יד סָאװ ,ץלַא ןָאטעג ןּבָאה ןטַאטוּפעד יד ןוא
 טָאה ענומַאק רעד ןופ עיצַאגעלעד א ןעוו ןוא ,ןסייהעג טָאה

 ןצעזרעטנורַא גינעק םעד לָאז'מ זַא ,גנורעדָאפ יד טלעטשעגסיורַא

 ;טגלָאפעג גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד ןּבָאה ,ןָארט םנופ

 "עעשעג יד סָאװ ,טכַאמ רעיינ רעד רַאפ טרעטיצעגנ עֶלַא ןּבָאה ייז

 .דנורגרעדָאפ םוצ טקורעגסױרַא ןּבָאה טסוניוא ןט-10 ןופ ןשינ

 ,טכַאנ רעּבלַאה ךָאנ רענייז ַא ייוצ ,טסוניוא ןטפלע םעד

 יד טריפענקעװַא גנולמַאזרַאֿפ רעד ןופ לעפַאּב ןפיוא ןעמ טָאה

 רעננערטש א רעטנוא ,ריטפַאנָאס א ןיא עילימאפ .עכעלנינעס

 ןוא ,ןרעמיצ ענעזָאלעגּפָא ןיא טרַאּפשרַאפ ןטרָאד ייז טָאה'מ .ךַאװ

 םעד ןיא טריפעגרעּבירַא ייז ןעמ טָאה רעטעּפש געט עכעלטע טופ

 רעטנוא ןטלַאהעג ךיוא ייז ןעמ טָאה ןטרָאד ןוא ,םערוט-לּפמעט

 .ךַאו רעננערטש ַא

 ,טעניּבַאק-רָאטסינימ רעיינ ַא ןרָאװעג טעדנירגענ זיא דלַאּב

 ,טעטירָאיַאמ רעד ןיא ןעוועג ןענעז ןטסידנָארישז יד ןכלעוו יא

 -רעּביא םיא טָאה'מ ;ןיירא ךיוא ןָאטנַאד זיא טעניּבַאק םענעי ןיא

 -רעד ןזיא ןיײלַא ןָאטנַאד ,רעטסינימ-ץיטסוי ןופ טמא םעד ןּבעגעג

 טָאה רע סָאװ ,ןעננוטיירַאּברָאפ יד ןופ דימ ;ןעוועג טשינרָאג ייּב

 ןיא ,ץַאלַאּפירעלויט ןפיוא עקַאטַא רעסיורג רעד רַאפ טכַאמעג

 םיא טָאה ףָאלש ןופ טקעװענפיוא .םייה רעד ןיא ןפָאלשעג רע
 :הרושּב יד טגָאזעגנָא םיא ןוא ןעלומעד לימַאק

 !רעטסינימ ַא ןיוש טזיּב ,ןָאטנַאד ---

 .רעטירּבעגּפָא ןַא יו טּפַאכענפיוא ךיז טָאה ןָאטנַאד

 ?ףרעטסינימ ַא זיא רעוו ?רעטפינימ סָאוװ ---

 -ןמעד ?ימַאק םיא טָאה -- ,רעטסינימ א טזיּב וד ,וד ---

 !ץיטסוי ןופ רעטסינימפ רעד --- ,טנָאזעגנ ןעל
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 ןבעביז לטיּפַאס

 טדעװ ,ינעק רעד :טפאשע ןפַא עיכרַאנַאט יד
 | טױט םוצ טעפשניורַאפ |

 ,שינעגנעפענ ןייק ןעווענ טשינ רעירפ זיא םערוט-לּפמעט רעד

 סגינעק םעד ,ַאוטרַא'ד ץנירּפ רעד ןכלעוו ןיא ,ץַאלַאּפ א רֶאָנ

 טָאה טענַאוטנַא ירַאמ .טניואוועג לָאמַא טָאה ,רעדורּב רערעגניי
 יד ןופ טקנעדענ ךָאנ םיא טָאה יז .טנעקענ טונ םערוט םענעי

 -ַאזוצ קיטסול טכַארברַאפ ץַאלַאפּפמעט םניא טָאה יז ןעוו ,ןטייצ

 טעּפש ןיהַא ןעמוק טנעלפ יז ןעוו ,ַאוטרַא'ד ץנירּפ ןטימ ןעמ

 -דךַארַאקסַאמ א ןופ רעדָא ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא ןופ טכַאנייּב

 ןוא טעילוהעג ךֶס א טָאה יז ןעוו ,ןַאד ןעוועג ךָאנ זיא סָאד .לַאּב
 רעד סָאװ ,םעד ןגעוו קידנטכַארט טשינ ,ןייגליואוו טזָאלעג ךיִז
 רעד ןופ לָאז םניא טָאה יז ןעוו ,טציא ןוא .ןעגנערּב טעװ ןגרָאכ
 -עי ןיא טרָאד טעוו'מ זַא ,טרעהרעד גנולמַאזרַאפ רעוויטַאלסיגעל

 פענש יז טָאה ,עילימַאפ עכעלנינעק יד ןרַאּפשרַאפ םערוט םענ

 :ןסעזעג ריא ןּבעל ןיא סָאװ ,ןידניירפ ַא וצ טגָאזעג

 -םיורַא ארומ א קידנעטש רימ ףיוא טָאה םערוט רענעי -- =

 ץנירּפ םעד ןטעבענ ךיא ּבָאה לאס טנזיוט רשפא ,ןפרָאוװעג

 סָאד יװ טקנוּפ ,ןפרַאװעצ ןזָאל םערוט םעד לָאז רע ,ַאוטרַא'7
 נאט רעכעלקערש ַאזַא ןעמוק טעוו'ס זַא ,טנָאזעג רימ טלָאװ ץראה

 .טנייה יו

 ךעמ טָאה טענאוטנַא ירַאמ ןוא ןטנצכעז םעד סיאול רעסיוא

 יד ,רעדניק ייוצ ערעייז טרַאּפשרַאֿפ ךיוא םערוט-לּפמעט םניא

 ,רָאי ןצרעפ ןעוועג טלַא ןַאד זיא עכלעוו ,ַאזערעט ירַאמ רעטכָאט
 -עג ןַאד זיא רעכלעוו ,סיאול סלרַאשט ץנירּפניורק םעניילק םעד
 ןעוועג זיא עכלעוו ,לעזרוט םַאדַאמ יד ,רָאי ןּביז ןופ עלעגניי ַא ןעיו
 -םעווש סגינעק םעד ;ץנירּפנױרק םעניילק םנופ ןיטנַאנרעוװאונ יד

 ,לַאּבמַאל ןיסעצנירּפ יד ךיוא ןוא ,טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ ,רעינ

 | | | יי .ןידניירפ סטענַאוטנַא ירַאמ

 קיסיירד ןוא טכַא ןעוועג טְלַא ןַאד זיא רעטנצכעז רעד סיאול = }
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 קיסיירד ןוא ןּביז ןעוועג טלַא ןַאד זיא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא רֶצֹי

 .רָאי

 "ייהרַאפ רָאי קיצנַאװצ ןוא ייווצ ןעוועג ןַאד ןיוש ןענעז ייז

 ףױרַא ןענעז ייז טניז ,רָאי ןצכַא ןעוועג ןיוש זיא'ס ןוא טאר

 .ןָארט ןפיוא

 -ול טָאה --- ,ןטנַאטסערַא ןיוש ןענעז רימ ןַא ,סע טסייה ---

 עלַא ןיא ךיז קידנקוקמורַא ,ןפורעגנָא ךיז רעטנצכעז רעד סיא

 םיא טָאה'מ ןכלעוו ןיא ,רעמיצ סָאד טוג קידנטכארטַאּב ןוא ןטייז

 ,טריפענניירא

 :טגָאזעג רע טָאה ךָאנ ןוא

 ;ךיא יו לזמ רעמ טַאהעג טָאה רעטשרע רעד סלראשט ---

 רעד ויּב טניירפ ענייז טימ ןעמַאזוצ ןייז טזָאלעג ןעמ טָאה םיא

 .טריפעג טָאפַאשע םוצ םיא טָאה ןעמ ןעוו ,טונימ רעטצעל

 ,טכַאמעג ןַאד טָאה סיאול סָאװ ,ןעגנוקרעמַאּב עֶלַא יד ןיא

 ןּבעל םעד ןוא ןּבעל ןייז ןשיווצ ךיילנרַאפ ַא ןניוצעג ץלַא רע טאה

 םוצ טריפרעד טָאה לעװמַארק ןעמעוו ,גינעק ןשילגנע םענעי ןומ

 .טָאפַאשע

 רעצנַאג רעד ףױא זייּב ןעװעג זיא טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 ןיורק יד ןרָאלרַאפ ןיוש טָאה יז סָאװ ,םעד ןופ קידנטכַארט .טלעיו

 עלַא זַא ,טהנעטעג יז טָאה ,ענעגנַאפעג ַא טציא זיא יז סָאװ ןוא

 ַאזַא טַאהעג טָאה עיכרַאנָאמ יד סָאװ ,םעד ןיא קידלוש ןענעז

 טָאה יז ,ןרענָאיצולָאװער יד טקידלושַאּב טָאה יז ;ףוס ןקירעיורט

 -לעוו ,ןטַארקָאטסירַא ערענָאיצולָאװער-רטנַאק יד וצ תונעט טַאהעג

 יד טקידלושַאּב ךיוא טָאה יז ;דנַאלסױא ןייק ןפָאלטנַא ןענעז עכ

 טשינ ןּבָאה ייז סָאװרַאפ ,ןעגנוריגער עשיסיירּפ ןוא עשיכיירטסע

 טקידלושַאּב ךיוא טָאה יז ;רעירפ ןעײמרַא ערעייז טקישענסױרַא

 .טומ גונעג ןזיועגסױרַא טשינ טָאה רע סָאװרַאפ ,גינעק םעד

 .ןיילַא ךיז טשינ רָאנ ,טקידלושַאּב יז טָאה ןעמעלַא

 זַא ,לעמַאב ַא ןּבעגסױרַא טפרַאדעג ןעוועג טסלָאװ וד --

 .ןסיאול טגָאזעג יז טָאה --- ,ןריטסערַא רענַאילעפרַאמ יד לָאז'מ

 טלעטשעגנָא ריא ףיוא גינעק רעד טָאה --- ?ןריטסערַא ---

 ?טריטסערַא ייז טלָאװ רע --- .ןגיוא רָאּפ ַא

 -רַאפ ןטנַאטסערַא יד טָאה ןעמ יו ,םעדכָאנ געט עכעלטע
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 -ַאֹּב ַא ןרָאװענ ןּבענעגנסױרַא זיא ,םערוט-לּפמעט םעד ןיא טרַאּפש

 -רוט םַאדַאמ יד ןוא לַאּבמַאל-עד ןיסעצנירּפ יד לָאז ןעמ זַא ,לעפ

 ןלָאז ?ּפמעט ןיא .שינעגנעפעג רעדנַא ןַא ןיא ןריפרעּביא ?עז

 יד ןוא רעדניק ייווצ ערעייז ,ןינינעק יד ,נינעק רעד זיולּב ןּביילב

 .טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ

 -סיוא יד לייוו ,ןרעוו ןּבענענסױרַא טזומענ טָאה לעפַאּב אזַא

 זוא רעטייו ץלַא טרישרַאמענ ןאד ןיוש ןּבָאה ןעײמױא עשידנעל

 זַא ,ראפעגנ א ןעוועג זיא סע ןוא ןדָאּב ןשיזיוצנַארפ ןפיוא רעטייוז

  טשינ ךיז עילימַאפ עכעלנינעק יד לָאז טניירפ ןופ ףליה רעד טימ

 .אנוש םעד טימ ננודניּברַאפ ןיא ןלעטש

 ןוא ,ךאו רעד ףיוא ןייז טזומענ ןַאד טָאה עיצולָאװער יד

 סיאול גיוא ןפיוא ןטלַאה טזומעג טייצ עצנַאנ יד ןעמ טָאה רַאפרעד

 -כַא ןּבָאה רעטכעוו עטנפָאװַאּב ;טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד

 ןלָאז ,ןיירַא טנָארט ןעמ סָאװ ,ןטקודָארּפ יד ןיא זַא ,ןּבעגעג גנוט

 -ַאפ עכעלנינעק יד ןעוו ,לָאמ עֶלַא ןוא ,ךעלריּפַאּפ ןייק ןייז טשינ

 רעטכעוו עטנּפָאװַאּב ןּבָאה ,ןסע שיט םוצ טצעזעג ךיז טָאה עילימ

 וצ ידכ ,ןטכורפ יד ,שיילפ סָאד ,טיורּב סָאד ייז רַאפ ןטינשעצ

 ,ריּפֲאּפ ?קיטש ַא סעּפע ןטרָאד טשינ ךיז טניפעג סע ּביוא ,ןעז

 .ייז וצ טקישעגרעּבירַא ,גנודלעמ עמייהענ א יאדוַא ןיא סָאיו

 טזומעג ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה קידנליווטשינ קידנליוו
 ןייק טאהענ טשינ רעמ ןיוש טָאה יז ;ןּבעל םעיינ םעד וצ ןסַאּפוצ

 -ףיוה ןייק טאהענ טשינ רעמ ןיוש טָאה יז ;ןטסניד ןוא רעניד

 ןעוו ,לָאמנייא ןוא ,ןיילַא ןָאט טפרַאדעג ץלַא טָאה יז ןוא ןעמַאד

 טָאה ,רעמיצ ריא ןיא ?יד םעד טשַאװ יז יו ,ןעזעג טָאה סיאוה

 :טנַאזעג ןוא ןּפיל יד ןסיּברַאפ רע

 ןעמ טלָאװ סָאוװ !ןיגינעק ַא רַאפ גנוקיטפעשַאּב ענייש ַא ---

 -קנַארפ ןופ ןינינעק יד יו ,ןעזענ טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןיוו ןיא טגָאזעג

 -טיוארָאפ טנַאקעג סָאד טָאה רע רעּבָא ?ליד םעד טשַאו ךייר

 הנותח קירוצ רָאי קיצנאווצ ןוא ייווצ טימ ןּבָאה רימ ןעוו ;ןעז
 ןּבָאה ןלעװ רימ זַא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז ןעוועג רעווש זיא ,טַאהעג
 .ףוס ַאֹזַא

 טָאה ,טייקילייווגנַאפ יד ןוא טעמוא םעד ןּביײרטרַאפ וצ ידכ
 טנעלפ גנַאלןהעש ;ןקירטש וצ טנייוועגוצ ךיז טענַאוטנַא ירַאמ
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 טנייוועגוצ ךיוא ךיז טָאה יז ;ןקירטש ןוא רעטסנעפ םייּב ןציז יז
 יז טָאה ,קיטיונ ןעוועג זיא סע ןעוו ןוא ,ןטעּברַא ערעדנַא ןָאט וצ

 ךיוא ןוא רעדיילק ענענייא עריא טעטַאלרַאפ ןוא טכיררַאפ ןיילַא

 .רעדניק יד ןופ ןוא גינעק םנופ רעדיילק יד

 "סיורַא ןטנַאטסערַא יד ןעמ טנעלפ נָאט ןיא העש עכעלטע

 ןרעוו טװאורּפעג ןַאד טָאה רעט-16 רעד סיאול ,ריצַאּפש ףיוא ןריפ

 רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןטַאדלָאס יד טימ רעטנענ

 האנש טימ ןגױצַאּב ךיז ןּבָאה ייז ןופ עטסרעמ יד רעּבָא ;ךַאו

 ;טַאדלָאפ יד ןעוו ,לָאמ עלַא .טענַאוטנַא ירַאמ וצ ךיוא ןוא םיא וצ

 'נוא עילימַאפ עכעלגינעק יד טריפ ןעמ יו ,ןעזרעד ןּבָאה ףיוה ןיא

 :רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגניז ןּביוהעגנָא ייז ןּבָאה ,ךַאװ ַא רעט

 רעד עכלעוו ןופ ,ןעגנוקרעמַאּב עכלעזַא ןכַאמ ןַאד ןגעלפ עקינייא

 ףיוא ןוא ,ןפַארטעג קרַאטש ןליפ ךיז ןלָאז ןינינעק יד ןוא גינעק

 "ונ טנכייצעגנָא ןוא טצירקעגסיוא ןטַאדלָאס יד ןּבָאה טנעוו על

 :ןטפירשפיוא טימ סעניטָאל

 "!ריזה ןטעפ ריא רַאפ ןוא טענַאוטנַא ירַאמ רַאפ זיא סָאד ,

 יד ןיא טעילטעגנ רעירפ ךיז טָאה סָאװ ,סַאה רעצנַאנ רעד

 טקירדעגסיוא רעטציא ךיז טָאה ,קלָאפ ןטושּפ םעד ןופ רעצרעה

 .ןעמרָאפ יילרענדישראפ ןיא

 ןופ ןעײמרַא עטקינייארַאפ יד ןֹּבָאה טסוניוא ןט-24 םעד

 ןוא יװגנַאל טָאטש עשיזיוצנַארפ יד ןעמונעג ךיירטסע ןוא ןסיירּפ

 זיא סע ;ןודרעוו ףיוא ןרישרַאמ טזָאלענ ךיז ייז ןּבָאה ןטרָאד ןופ

 ,ןלַאפ ךיוא טעװ ןודרעוו זַא ,ןעוועג טשינ ?פייווצ ןייק םענייק ייּב

 .רַאפ ןפָא טרעוו זירַאּפ ןייק געוו רעד זַא ,טניימענ טָאה סָאד ןוא

 יײמרַא ןייז טימ טעװ ץנירּפ רענייושנַארּב רעד ןוא אנוש םעד

 .טָאטש-טּפיוה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןרישרַאמניידא

 -10 רעד סיאול ןוא ,רַאפעג ןיא ןעוועג זיא עיצולָאװער יד

 ייז ;טיירפענ סנטייצַאּבכ ןיוש ךיז ןּנָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא רעט

 טשינ ןיוש ייז ןלעוװ םורַא געט עכעלטע ןיא זַא ,טביולנעג ןּבָאה

 ןפיוא ןציז רעדיוו ןיוש ןלעוװ ייז רָאנ ,ןטנַאטסערַא ןייק ןייז רעמ

 טקנוּפ ,ןקיטסעפַאּב ךיז טעוו עיטסַאניד עשינָאּברוּב יד ןוא ןָארט

 -ּפִא ןיוש ךיז ןעמ טעװ ןַאד ןוא ,''ןטייצ עטונ עטלַא , יד ןיא יו
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 "ער רעד ןופ רעריפ עלַא יד טימ ןייז וצ ףרַאדַאּב סע יװ ןענעכעד

 י ,עיצולָאװ
 -עג םוג רעייז ןעוועג רעט-10 רעד סיאול ןיא נעט ענעי ןיא

 ,טקרעמַאּב סָאד טָאה ךַאװ רעד ןופ טַאדלָאס ַא ןעוו ןוא ,טמיטש
 | :סעכ טימ ןנירשענסיוא טָאה ןוא םיא וצ ןפַאלענוצ רע זיא

 ףיד ךיא לעוװ ,זירַאּפ ןייק ןיירַא ןלעו ןשטייד יד בוא ---

 !ןטשרע םעד ןסישרעד :ַאד

 ארומ יד ;רעּביפ ןיא יו טרעטיצעג טָאה דנַאל עצנַאנ סָאד

 ןענעז סעדייבעג-סננוריגער יד ףיוא .ּפָאק ןרעּביא ןעננַאהעג זיא

 זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד ןוא ,ןענָאפ עצרַאװש עסיורנ ןעננַאהעג

 -יּבַאק םעיינ םעד ןופ ןרָאטסינימ יד .רַאפענ ןיא זיא דנַאל סָאד

 יד טקירדענסיוא ןּבָאה עקינייא ןוא ּפעק יד ןרָאלרַאפ ןּבָאה טענ

 ןוא זירַאּפ ןופ ןפיולטנא ןיוש סנטייצַאּב ףרַאד ןעמ זא ,גנוניימ

 -יטסניא ערענָאיצולַאװער עֶלַא טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןריפרעּביא

 ,םעד ןגעק ןעוועג טעניּבַאק ןיא ןזיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד .סעיצוט

 -ענּפָא םעד ןנעװ ןּכָאה ןרָאטסינימ יד ןעוו .ןָאטנַאד ןעוועג זיא

 ןוא עדער ַא ןטלַאהעג רע טָאה ,גנוטַארַאב עלעיצעּפס ַא ןטלַאה
 :טגָאזעג

 .סָאד טעו ,זירַאּפ ןעמענ טעוו יײמרַא עשיסיירּפ יד ביוא,,

 זיולּב ןּביילּברעּביא טעו סע רעכלעוו ןופ ,זירַאּפ ַא ןייז ןפרַאז

 ' "ישא

 .קעוַא טשינ זירַאּפ ןופ רָאט ןעמ זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ - ןייז

 -- ,טנַאזעג רע טָאה י-- ,ןֹוייװַאב וצ סָאד ידכ ןוא,

 ןוא רעטומ עטלַא ןיימ טָאטשסטרוּבעג ןיימ ןופ טכַארּבעג ךיא ּבָאה

 יי ".רעדניק עניימ ךיוא

 ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,גנוניימ יד טקירדענסיוא ךיוא טָאה רע |

 .אנוש ןפיוא ןטרַאװ ןוא טנעה עטניילרַאפ טימ ןצעזקעוַא טשינ

 ײּמִא ידכ זַא -- ,טנָאזעג רע טָאה --- ,גנוניימ ןיימ זיא סע ---

 סע זַא ,ױזַא ןעלדנַאה רימ ןֿפרַאד ,אנוש ןופ שרַאמ םעד ןלעטשוצ

 *איצולַאװער-רטנַאק ןוא ןטסיכרַאנָאמ יד ףיוא ארומ ַא ןלַאפ לָאז

 ".דנַאל ןיא ָאד ןרענ

 וה דנַאל ןיא ןריפוצנייא ףור רעטשרע רעד ןעוועגנ זיא סָאד

 . .רָארעט ןופ טפַאשרעה

18 



 .םירש ןטשרע םעד טכַאמעג םעד ןיא טָאה ןָאטנַאד

 זַא ,טקַאפ רעד ןרעו ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאד רעּבָא ייּברעד

 רָאנ ,רענָאיצולָאװער ַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאטנַאד

 ןעמ ףרַאד רָארעט טימ זַא ,ןטלַאהעג טָאה ,ןַאמסטַאטש א ךיוא

 טריקַאטַא רַאפעג ןיא זיא דנַאל סָאד ןעוו ,ןַאד זיולּב ןצונַאּב ךיז

 "רעטנוא רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,אנוש ןדמערפ ַא ןופ ןרעוו וצ

 םיא טָאה סָאװ ,דישרעטנוא ןַא ;ןרעיּפסעּבָאר ןוא םיא ןופ דיש

 .עניטָאליג רעד וצ טריפענ רעטעפש

 ןיוש ןענעז ןעײמרַא עשיסיירּפ יד ןעוו ,טסוגיוא ןט-928 םעד

 ןוש ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא ןודרעװ ןופ טייו טשינ ןעוועג

 רעטנזיוט יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,''ןטסילַאיאר , יד זַא ,טדערענ

 ןפיוא ןצעזפיורַא קירוצ ןוא ןעמענוצפיוא ייז ךיז ןטיירג ,זירַאּפ ןיא

 ןיא ןעמוקעג ,טנוװַא ןיא ,ןָאטנַאד זיא ,ןט-16 םעד סיאול ןָארט

 ןטלַאהעג רע טָאה ןטרָאד ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעוויטַאלסינעל רעד

 .טפושיכרַאפ ןוא ןדנוצעגנָא ןעמעלַא טָאה סָאװ ,עדער ַא

 ןּבָאה -- ,טגָאזעג עדער רענעי ןיא רע טָאה --- ,םיאנוש יד,

 םימ ןָא טשינ ךיז טּביױה ךיירקנַארפ רעּבָא ,יווגנָאל ןעמונעג ןיושי

 ּפַאלק ןקרַאטש ןייא טימ .טרָאד טשינ ךיז טקידנע יז ןוא יווננַאֿל

 ווא ,ָאד רימ ןּבָאה ,טרעדורעגפיוא דנַאל עצנַאנ סָאד טָאה סאו

 ןלעװ רימ ןעוו ןוא ,םזיטָאּפכעד טפַאשענּפָא ,טָאטש-טּפיוה רעד

 עצנַאג סָאד טעװ סָאװ ,ַאזַא ּפַאלק ןקרַאטש ַא ךָאנ ןעננַאלרעד

 טָאּפססעד עדמערפ יד ןּבײרטרַאפ רימ .ןלעוו ,ןרעדורפיוא דנַאל

 | ."ךיוא

 טָאה רע ;לַאז ןצנַאג ןרעּביא טרענודעג טָאה עמיטש-ןּבייל ןייז

 יד ןופ ,קירוצ ףיוא ןפרָאװרַאפ ןטלַאהעג םענייז ּפָאק ןסיורג םעד

 רעטייו טָאה רע ןוא ,רעייפ טימ טצירּפשעג םיא ייּב טָאה ןניוא

 :טדערעג

 ןיא ןיא ףיש יד ןוא םערוטש ַא סיוא טכערּב םי ןפיוא ןעוו

 ,קעּפ עקירעּביא עלַא יד סױרַא ןעמ טפרַאװ ,ןייגוצרעטנוא רַאפעזו

 "עג עגַאל רעּבלעז רעד ןיא .ףיש רעד רַאפ הנכס א ןענעז סָאװ

 םעד זַא ,ךיא גָאז רעּבירעד ןוא ,ךיירקנַארּפ רעטציא ךיז טניפ

 ,הנכס ַא ןיא דנַאל רעזנוא טלעטש סָאװ ,שזַאנאּב ןקירעּביא ןצנַאגי

 ףמַאק רעזנוא רימ ןּבָאה טציא זיּב !ןרעדיײלשסיֹורַא ןעמ ףרַאד:
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 סָאװ ,ףמַאק ַא ,טסייה סָאד ,רענייטש סטעיַאפַאל טיול טריפעז

 ןייז ףמַאק רעד זומ רעּבָא רעטציא .ףמַאק א טשרמולכ ןעוועג זיא

 יִד !רעכעלקערש ַא רָאנ ,רעתמא ןַא רָאנ טשינ ןוא ,רעתמא ןַא

 ןּפַאכ רעטציא רימ ןפרַאד ,טכַאמרַאפ רימ ןּבָאה זירַאּפ ןופ ןרעיוט

 ןרעװ ןָאטעג ןומ סָאד ןוא .,רערעװשרַאפ עלַא ןריטסערַא ןוא

 -כעדרַאפ .רעזייה יד ןיא סעקסיּבָא ןכַאמ ןזומ רימ !ןגרָאמ עקַאט

 ּביוא ,שינעננעפעג ןיא ןרַאּפשרַאפ ןעמ ףרַאד ןענָאזרעּפ עקיט

 -רַאפ ןזומ רימ !עכלעזַא טנזיוט קיסיירד ןַארַאפ ןענעז סע וליפַא

 -כַא ןלָאז זירַאּפ ןיא זַא ,ןעז ןזומ רימ ;רעװעג עצנַאנ סָאד ןּפַאכ

 ןּבָאה סָאװ ,יד .ןסקיּב טימ טנפָאװַאּב ןייז ןשטנעמ טנזיוט קיצ

 ןגעק ץענערג רעד וצ ןרעו טקישענקעװַא ךיילנ ןלָאז ,רעוועז

 ןלעוו זירַאּפ ןיא ָאד רימ ןעוו ,ןגָאז ךיירקנַארפ טעװ סָאװ !אנוש

 טלעטש ?אנוש ןפיוא ןטרַאװ טנעה עטגיילרַאפ טימ ןצעזקעװַא ךיז

 ןעגנוטלַאװרַאפ עשיטָאטש עלַא טימ גנודניּבראפ ןיא ךיילג ךיז

 רעטציא ףרַאד'מ סָאװ ,ץלַא ןּפַאכרַאפ וצ טכַאמ יד ייז טיג ןוא

 ,דנַאלרעטַאפ םוצ טגנַאלַאּב ץלַא .דנַאל סָאד ןצישַאּב וצ ןּבָאה

 : "!רַאפענ ןיא זיא דנַאלרעטַאפ סָאד ןעוו

 יז טָאה ןָאטנַאד ןוא ,רעטרעוו ערָאלק ןעוועג ןענעז סָאד
 ,טפַארק ?יפ ױזַא טימ ,טייקראטש ליפ ױזַא טימ טכַארּבענסױרַא

 -רָאנ ןּבָאה גנולמַאזרַאפ רעוויטַאלסינעל רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד זַא

 סָאװ ,נַאלשרָאפ םעד ןנעוו ןריטַאבעד וצ קיטיונ רַאפ ןענופענ טשינ

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיילנ ןיא נַאלשרָאפ ןייז ;טכַאמענ טָאה רע

 ךיוא ענומָאק רעזירַאּפ יד טָאה ןנרָאפ ףיוא ןוא ,קימיטשנייא

 "ענ ןּבענענסױרַא זיא דלַאּב ןוא ,גַאלשרָאפ סנָאטנַאד ןעמונעגנָא

 -יואוונייא עלַא ןלָאז טנווַא ןיא רענייז א ןעצ זַא ,לעפַאב ַא ןרָאװ

 ,ןטפעשעג יד טכַאמרַאפ טָאה'מ .םייה רעד ןיא ןייז זירַאּפ ןופ רענ

 טעוו'מ זיּב ,םייה רעד ןיא ןטרַאװ טזומענ ןּבָאה עֶלַא ןוא ,רעזייה יד

 .ייז ייּב גנוכוז-זיוה ַא ןכַאמ ןעמוק

 ןענַאּבארַאּב טּפַאלקעג ןסַאנ עלַא ןיא ןּבָאה טכַאנ רענעי ןיא

 עלַא .סעקיּפ טימ ןשטנעמ טיײרדעגמורַא ךיז ןּבָאה םוטעמוא ןוא

  טאהעג ארומ ןּבָאה ןוא רעזייה יד ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענעז

 טרעהרעד זיוה א ןיא טָאה'מ ןעוו ןוא ,סַָאג ןיא ןיײגוצסױרַא

 ךס ַא ןיא .ןלַאפענפױרַא דחּפ ַא ןעמעלַא ףיוא זיא ,ריט ןיא ןּפַאלק
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 ןענעז ןשטנעמ ךס ַא ,רעועג ןענופעג עקַאט ןעמ טָאה רעזייה

 -ַאּפ יד ןיוש ןענעז טסוניוא ןט-31 םעד ןוא ,ןרָאװעג טריטפערא

 טרַאּפשרַאפ ןעוועג טרָאד ןיוש ןענעז'ס ,לופ ןעוועג סעמרוט רעזיד

 "עז ןטנַאטסערַא יד ןופ עטסרעמ יד ןוא ,ןשטנעמ טנזיוט עכעלטע

 רעד ןופ העובש יד ןעמונעג טשינ ןּבָאה סָאװ ,םיחלנ ןעוועג ןענ

 ןוא ןרענַאיצולָאװער-רטנָאק ,ןטַארקָאטסירַא ,עיצוטיטסנַאק רעיינ

 .דשה ַא רעטנוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןענָאזרעּפ טַאלנ

 "וצפיורַא ןּבענעגניא רעדיו ןענַאטנַאד ךיז טָאה טימרעד

 זיא סָאד רעּבָא ,קינייװעניא ןופ םיאנוש יד ףיוא ארומ ַא ןפרַאװ

 טָאה'מ סָאװ ,''ןטסילַאיִאר,, יד ןופ ךס ַא .גונעג ןעוועג טשינ ךָאנ

 ןלעװ ייז זַא ,רעכיז ןעוװועג ןענעז ,שינעננעפעג ןיא טרַאּפשרַאפ

 יד וצ טגָאזעג ןּפָא עקַאט ןּבָאה ייז ןוא ,ןּביילּב טשינ גנַאֿפ טרָאד

 טימ ןיירַא ץנירּפ רעגיײװשנָארּב רעד טעוװ דַלַאּב-דלַאּב זַא ,רעטכעיו

 ןענעכערּפא ןיוש ךיז ןעמ טעװ ןַאד ןוא ,זירַאּפ ןייק ײמרַא ןייז

 .ןרענָאיצולַאװער יד טימ

 ןיא ךיז ןּבָאה רעט-16 רעד סיאול ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ךיוא

 יעגסױרַא ןוא ןעגנונעפָאה עכלעזַא טימ ןנָארטעגמורַא שינעננעפעג

 ןכעלקריװרַאפ ןענָאק ןלעװ ייז ןעו ,טנעמָאמ םעד ףיוא טקוק

 .ןליפענ-המקנ ערעייז

 ירד טרעהרעד זירַאּפ ןיא ןעמ טָאה רעּבמעטּפעס ןט-2 םעד

 טָאה סָאד .ןודרעוו ןייק ןיירַא ןיוש זיא ײמרַא עשטייד יד זַא ,סעיינ

 רעייז זיא סע ןוא יירפ ןיוש זיא זירַאּפ ןייק געוו רעד זַא ,טניימעג

 אנוש רעדמערפ רעד ןיֹוש לָאז םורַא געט עכעלטע ןיא זַא ,ךעלגעמ

 רעט-10 רעד סיאול ןוא טָאטש-טּפיױה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןייז

 .ןָארט ןפיוא ןציז קירוצ ןיוש ןלָאז טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 -עלג יד ;ענַאװערט עסיורג א ןרָאװעג טָאטש ןיא ןיא דלַאּב

 *םרַאלַא רעד ןֹוא טפייפעג ןּבָאה ךעלפייפ יד ,ןעגנולקעג ןּבָאה רעק

 !רַאפעג ןיא זיא דנַאל סָאד -- ןסָאשענ טָאה ןָאנַאק

 "קריוו עיצולָאװער רעד ןופ לַאזקיש רעד זיא גָאט םענעי ןיא

 רעייז ןעװעג זיא הנכס יד ןוא ,לָאשגָאװ רעד ףיוא ןעוועג ךעל

 | ,סיודו

 םסעד ןלעטש ךיז ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןּבָאה טפרַאדענ טָאה'מ .

 ,טָאטש ןיא ןעמוקניירַא םעוו רע ןעוו ,רעוועג טימ ןנעקטנַא אנוש
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 םנזיוט קיצכעז ךָאנ רַאפ ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא ךיילג ןעמ טָאה

 "ןקעג רדלַאּב ןיא רע ,טורעג טשינ טָאה ןָאטנַאד ןוא ,ןריטנולָאוו

 םענעי ןיא ןוא ,גנולמַאזרַאּפ רעוויטַאלסינעפ רעד ןיא ןפיוֿפ וצ ןעמ

 עכלעוו ,סעדער עטמירַאּב ענייז ןופ ענייא ןטלַאהעג רע טָאה גָאט

 גָאט ןקיטנייה זיּב ךָאנ טומ ןוא ןדער ןייש ןופ רעטסומ ַא ןיא

 -נילק סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה ןסיורד ןופ ןעוו ,ןַאד טקנוּפ

 םָאה ,ןענַאנַאק-םרַאלַא יד ןופ ןסיש סָאד ןוא רעקעלנ ןופ ןעז

 "רַאֿפ ןוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טלעטשענקעװַא ךיז ןָאטנַאד

 ךעלנייוועג סָאד טָאה רע יװ ,ּבָאק ןסיורג ןייז קירוצ קידנפראוו

 ןקילּב עפרַאש יד קידנלעטשנָא ןוא ,עדער ַא ןטלַאה םייּב ןָאטשנ

 םימ טרענודעגסױרַא רע טָאה ,ןטַאטוּפעד יד ףיוא ןגיוא ענייז ןופ

 | | | :עמיטש-ןּבייל רעקרַאטש ןייז

 סָאד ןוא ןענַאנַאק-םרַאלַא יד ןופ ןסיש סָאד !ןרָאטַאלסינעל ,

 ןייק טשינ זיא ,טציא טרעה ריא סָאװ ,רעקעלג יד ןופ ןעגנילק-

 סָאװ !אנוש ןגעק סטרעוװרַאפ ןרישראמ וצ ףור ַא רָאנ ,גנונרָאוװ

 "וצ ןּבײרטרַאפ םיא ןוא אנוש םעד ןגיזַאב וצ טציא ןפרַאד רימ

 לָאמַא ךָאנ ןוא ןנַאוו רעדיוו ,ןג אוו :זיא קיד

 "!טעוועטַארעג זיא ךיירקנאדפ ןוא - ןגָאוו

 ןוא רעייפ ליפ ױזַא טימ ,טפארק אזַא טימ טדערעג טָאה רע

 -עג טפושיכרַאּפ יװ ןענעז ןטַאטוּפעד עלַא זַא ,טומ ליפ יױזַא טיק

 דַאֹּב לָאזמ ןַא ,גַאלשרָאֿפ ַא טכאמענ טָאה רע ןעוו ןוא ,ןרָאיו

 סע טָאה ןוא רעוועג טָאה סָאװ ,רעגריּב ןדעי טיוט ןטימ ןפָארטש

 ,ןעמונעגנָא ךיילג גַאלשרָאפ םעד ןעמ טָאה ,ןבענענקעװַא טשינ

 ןוא ,דלעפ-סרַאמ ןפיוא קעװַא ןָאטנַאד ןיא םעדכָאנ דלַאֹּב ןוא

 ,ןריטנולָאװ יד רַאפ עדער עקידרעייפט ַא ןטלַאהעג רע טָאה טרָאד

 עדער ןייז טימ ןוא ,אנוש ןגעק ןקישסורַא טפרַאדעג טָאה'מ סָאװ

 טיירג ןעוועג ןענעז ייז זַא ,ןדנוצעגנָא ױזַא ןעמעלַא ייז רע טָאה

 "רעטָאפ ןרַאפ ןוא עיצולָאװער רעד רַאפ ןּבענוצקעװַא ןּבעכ סָאד

 י | -.דנַאל

 טּפַאלקעצ טייצ רענעי ןיא טָאה סָאװ ,טפַארק עטסקרַאטש יד

 ןוא ןט-16 םעד סיאול ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןעגנונעפַאה עלא

 .ןָאטנַאד ןעוועג ןיא ,עיצולָאװער יד טעוװועטארעג

 רעכעה ּפעק טרעדנוה טימ טלעטשענקעװַא ןַאד ךיז טָאה רע
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 יו רעמ ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רֹע ;ערעדנַא עלַא רַאפ
 שטָאכ ןוא ,ערעדנַא עלַא יו רעטייוו ןעזענ טָאה רע ;ערעדנַא עֶלַא

 רע טָאה ,ץיטסוי ןופ רעטסינימ רעד זיולּב ןעוועג ןאד זיא דע

 ,טייצ רעד ןיא ןוא ,ןטכילפ ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןעמונעג ךיז ףיוא

 -ןרָאטסינימ םניא רעּבעג-ןָאט רעצנַאג רעד ןעוועג זיא רע ןעוו

 -ע5 רעד ןיא ןָאט םעד ןּבעגעג ךיוא שיטקאפ רע טָאה ,טעניּבַאק

 סָאװ ,רעד ןעוװעג ךיוא ןזיא רע ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעוויטַאלסיג

 -רַא ערענָאיצולָאװער עיינ יד טרינילּפיצסיד ןוא טריזינַאגרָא טָאה

 | .אנוש םנופ שרַאמ םעד ןלעטשּפָא טפרַאדענ טָאה סָאװ ,יימ

 ןַאד זירַאּפ טָאה ,לַאפ ַאזַא ןיא סלייטנטסרעמ ןיא סע יװ

 ןַא טָאטש רעד רעּביא ךיז טָאה לָאמ עלַא .ןעגנַאלק טימ טּבעלעג

 ,ליומ ֹוצ ליומ ןופ קידנרעדנַאװ ןוא ,טײרּפשרַאּפ גנַאלק רעדנַא
 -ענ ןיא ןעגנַאלק יד ןשיווצ ןוא .ןכקַאװעצ רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה

 טָאה ןעמ :טרעדורעצ קרַאטש ןעמעלַא טָאה סָאװ ,רענייא ןעיו

 -רַאפ ןענעז סָאװ ,ןטפיכרַאנָאמ טנזיוט עכעלטע יד זַא ,טלייצרעד

 ןעוו ,דנַאטשּפיוא ןַא ןכַאמ וצ ךיז ןּביילק ,סעמרוט יד ןיא טרַאּפש

 .אנוש םנופ שרַאמ םעד ןלעטשּפָא קעװַא ןלעוו ןריטנולָאװ יד

 ;ןכָאק ןעמונעג ןריטנולָאװ יד ךיז ןּבָאה דלַאּב

 -רעטָאפ ןרַאפ ןּבעל רעזנוא ןייז בירקמ קעװַא ןלעוו רימ ---
 -ַאפ ערעזנוא ןטכעשסיוא ָאד ןלעװ ןטסילַאיִאר יד ןוא ,דנַאל
 !סעילימ

 / ןיא חטיחש ַא ןּביוהעגנָא ךיז טָאה גָאט ןּבלעז םעד ןיא ןוא
 ,סעמרוט יד

 ןוא ,טרעיודענ סעמרוט יד ןיא הטיחש יד טָאה געט יירד
 -רוט רעזירַאּפ יד ןיא ןעמ טָאה געט יירד יד ןופ היולרַאפ ןיא
 .ןשטנעמ טרעדנוה ייוצ טימ טנזיוט טעליוקענסיוא ןיילַא םעמ

 ןוא טרעדנוה טעליוקעגסיוא ןעמ טָאה ןיילַא עמרוט ןייא ןיא
 ,ףָאשיּבײכרַא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ ןוא ,םיחלנ קיצפופ

 טשינ ךיוא ןעיורפ ןייק וליפַא ןיוש ןעמ טָאה לָאמ סָאד
 ןעמ טָאה ןייֵלֵא עמרוט רערעיטעּפלָאס רעד ןיא ;טעװענַאשענ
 .ןעיורפ קיסיירד ןוא ףניפ טעליוקעגנסיוא

 -סַָאמ ןרעסערג ַא ךָאנ ןעמעננָא טשינ לָאז הטיחש יד ידכ
 -ענפיונוצ ?ענש ףיֹוא ןעמ טָאה ,ןעמונעגנָא טָאה יז יװ ,ּבַאטש
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 ןַאד ןענעז ןשטנעמ ךס ַא ;ןשינעגנעפעג יד ןיא ןטכירעג טלעטש

 םריפענּפָא דיירפ טימ ייז טָאה םלוע רעד ןוא ןרָאװעג טיירפַאּב

 -רעּביא ןעמ טאה ,קידלוש ןענופעג טָאה'מ סָאװ ,יד ןוא ,םייהַא

 םעד ןריפכרוד טּפרַאדעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןופ טנעה יד ןיא ןּבענעג

 ,לייטרוא-טיוט

 געט-רעּבמעטּפעס עכעלקערש יד ןיא ןּבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ

 ןיסעצנירּפ יד ןעוועג ךיוא זיא ,ןּבעל סָאד ןרָאלרַאפ 9 ןופ

 .ןידניירפ עמיטניא סטענַאוטנַא ירַאמ ,לַאּבמַא5 עד

 -רַאפ ןעוועג זיא יז ואוו ,רעמַאק ןופ ןעמונעגסיורַא יז טָאה'מ

 ,גנולײטּפָא רעדנַא ןַא ןיא טריפעגניירא יז טָאה'מ ןוא טרַאּפש

 .רעטכיר יד ןסעזענ ןענעז סע ואוו

 .טגערפעג יז ןעמ טָאה -- ?ןעמָאנ רעיא ---

 :טרעפטנעענ טָאה יז

 "עיִאװוַאס עד עזיאול ַאזערעהט ירַאמ זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 .לַאּבמַאל עד ןיסעצנירּפ ,ןַאנירַאק

 -עוושרַאפ יד ןגעוו טסייוו יז סָאװ ,טגערפעג יז טָאה'מ ןעוו

 יז טָאה ,ץַאלַאּפ ןכעלנינעק םניא ןעגנַאגעגנָא ןענעז סָאװ ,ןעגנור

 .ןעגנורעוושרַאפ ןייק ןופ טשינ טסייוו יז זַא ,טרעפטנעעג

 ןטנַאטסערַא יד ןופ םענייק טימ ןעמ טָאה תויהש ךס ןייק

 ןוא ,עװעג טשינ טייצ ןייק זיא'ס ?ייוו ,ןכַאמ טנַאקעג טשינ

 רעװ ,ןלעטשוצטסעפ ױזַא יװ ,געוו רעדנַא ןַא ןענופעג טָאה'מ

 םענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןט-16 םעד סיאול ןופ רעגנעהנָא ןַא זיא'ס

 יי ר ,טשינ רעוו ןוא

 ןיסעצנירּפ רעד וצ טגנָאזעג רעטכיר רעד טָאה --- ,טרעווש ---

 ריא זַא ,ךיוא טרעווש .טייהיירפ ביל טָאה ריא זַא --- ,לַאּבמַאל עד

 .עיכרַאנָאמ יד ןוא ןיגינעק יד ,גינעק םעד טסַאה

 -עצ א ןייטש ןּבילּבעג זיא ןידניירפ סטענאוטנַא ירַאמ

 .עטלמוט

 ּבָאה ךיא זַא -- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,ןרעווש ןָאק ךיא ---

 םעד סַָאה ךיא זַא ,ןרעוש טשינ רעֹּבָא ןָאק ךיא ,טייהיירפ ּביל

 ּבָאה ליפעג ַאזַא לייוו ,עיכרַאנָאמ יד ןוא ןינינעק יד ןוא גינעק

 .טשינ ךיא
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 עד ןיסעצנירּפ יד לָאז'מ ,טלָאװעג טשינ טָאה רעטכיר רעד

 .:טנָאזעג .ריא טָאה רע ןוא ,ןעננערּבמוא לַאּבמַאל
 ,טשינ ּביוא לייוו ,ייס יו ייס טרעווש ?ךייא טרַא סָאװ --

 .ןּבעל ןטימ ןְלָאצַאּב רַאפרעד ריא טעוו

 ןוא .טייהנגעלרַאפ רעסיורג ַא ןיא ןעוועג ןיא ןיסעצנירּפ יד

 סָאװ ןיא ,טסואוועג טשינ ןייֵלַא רשפא טָאה יז זא ,ןייז ןָאק'פ

 | .ךיז טניפעג יז רַאפעגנ סיורג ַא רַאפ

 ,טייהנגעלרַאפ רעסיורג ַא ןיא ןעוועג זיא רעטכיר רעד ךיוא

 ןוא --- ,טגָאזעג ריא רע טָאה -- ,ןענַאד ןופ סױרַא טייג ---|
 ""!קלָאפ סָאד לָאז ןּבעל , :לוק ןפיוא סיוא טיירש

 רעטנוא טריפעגסיורא ןיסעצנירּפ יד ןּבָאה ןטָאדלַָאס ייווצ

 רעמיצ-סטכירעג םנופ ריט יד טנפעענ טָאה'מ ןעוו ןוא ,סמערָא יד

 ררע רעד ףיוא ךיז ןרענלאוװ'ס יוװ ,ןעזרעד טָאה ןיסעצנירפ יד ןוא

 .טשלחעג יז טָאה ,טולּב סעשזול ןיא סרעּפרעק עטיוט

 סָאד ,ּפָאק ןרעּביא ּפָאלק ַא טננַאלרעד ריא טָאה רעצימיא

 ןופ ןוא ןלַאפעגרעטנורַא זיא ,ןנָארטעג טָאה יז סָאװ ,עלעטיה

 ריא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,ווירּב ַא ןלַאפעגנסױרַא זיא טרָאד

 ,םייחענ ןיא טקישענוצ

 .גונעג ןעוועג זיא סָאד ןוא

 טָאה ,ייּברעד ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םלוע רעטציירעצ רעד

 טָאה ןאד ןוא ,זיא סָאד ווירּב ַא רַאפ סָאװ ,טסואוורעד ךיילגנ ךיז

 ןדרעווש טימ ןנָאלש ןּביױהעגנָא ןידניירפ סטענַאוטנַא ירַאמ ןעמ

 ףיֹוא ןנַארטענ טָאה'מ סָאװ ,סעכ ןצנַאג םעד ;סעקיּפ טימ ןוא

 ריא טָאה'מ ;ןידניירפ ריא וצ טזָאלענסױא ןעמ טָאה ,ןינינעק רעד

 םיא ןעמ טָאה דֹלַאּב ןוא ,ּפָאק םעד ןטינשענּפָא רעסעמ ַא טיפ

 ...זירַאּפ ןופ ןסָאנ יד רעּביא ןנָארטעגמורַא עקיּפ ַא ףיוא ןיוש

 ױזַא ןעמ ןיא ,ןזיױועגסױרַא טָאה'מ סָאװ ,המקנ רעד ןיא ןוא

 -נַא ירַאמ יװ ,לַאּבמַאל עד ןיסעצנירּפ יד ןעוועג ןסיוא טשינ ליפ

 ,ביל יז טָאה טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טסואווענ טָאה'מ לייוו .טענַאוט

 -קערש א ףיוא ןעוועג םקונ טיוט ןכָאנ ולפַא ריא ןיא ךיז ןעמ טָאה
 טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טלָאװעג ץְלַא טָאה'מ .ןפוא ןלַאטורּב ךעל
 ןופ ּפָאק םענעטינשענּפָא םעד ןגיוא ענענייא עריא טימ ןעז לָאז

 ןוא םערוט-לּפמעט םוצ טרישרַאמעגקעװַא ןעמ טָאה ,ןידניירפ ריא
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 ה
 ראמ

 ןוא קינייװעניא ןעמוקוצניירַא ןסירעג ץלַא ךיז ןעמ טָאה ןטרָאד
 ,ּפָאק םענעטינשענּפָא םעד ןיגינעק רעד ןזייוז

 ןומה ןטציירעצ םעד רעטכעוו יד ןּבָאה רעיוט םייּב רעּבָא

 .ננירנ ױזַא ןעמוקעננָא טשינ זיא סָאד ןוא ,טלעטשענּפָא

 טָאה -- !רעטסנעפ םייּב ןזייוו ךיז טענַאוטנַא ירַאמ לָאז ---

 ,ןפָאלטנַא טשינ ןיא יז יצ ,ןעז ןליוו רימ --- .ןנירשעג ןומה רעד

 ךיז רימ ןלעוו ,רעטסנעפ םייּב ןזיוו טשינ ךיז טעוו יז ּביונ

 םעד ןָאט וצ שוק ַא ןענניווצ יז ןלעוו ןוא קינייוװעניא ןסיײרניירַא

 | !ןידניירפ ריא ןופ ּפָאק םענעטינשענפָא
 טימ געו םעד ןלעטשרַאפ טזומעג רעיוט םייּב ייז טָאה'מ |

 -עצ יד רעּבָא .ןפלָאהענ טָאה סָאד ןוא ,ןָאפ רערענָאיצולָאװער ַא
 ייז ;קעװַא טשינ ךָאד ןענעז ןשטנעמ עטעוועדליוועצ ןוא עטצייד

 ירַאמ ןכלעוו ןיא ,רעמיצ םנופ רעטסנעפ םעד וצ ןפָאלעגוצ ןענעז

 טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ןוא ,טרַאּפשרַאפ ןעוועג זיא טענַאוטנַא

 .םיוא םיא טָאה ,ןנָארטעג עקיּפ ַא ףיוא ּפָאק םענעטינשענּפָא םעד

 םיא םורַא עלַא ןוא טנָאקענ רָאנ טָאה רע יוװ ,ךיוה ױזַא ןּביוהעג

 יי :תולוק ענעמונַאּב טימ ןגירשעג ןּבָאה

 !רעטסנעפ םוצ ןייגוצ טענַאוטנַא ירַאמ לָאז ---

 ירַאמ ןיא ןיירַא ןענעז עטלעטשעגנַא-עמרוט יד ןופ עכעלטע

 ריט יד ןסָאלשרַאפ טסעפ טרָאד ןּבָאה ייז ;רעמיצ סטענַאוטנַא

 ,רעטסנעפ םייּב גנַאהרָאפ םעד טזָאלעגרעטנורַא ןוא

 --- .טנערפעג ןינינעק יד טָאה --- ?רָאפ ָאד טמוק סָאװ ---
 ?ןסיורד ןיא ױזַא ןעמ טיירש םָאוו

 רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ רידאנערנ ַא טָאה -- ,םַאדַאמ ---

 וצ קיריניינ ױזַא טנעז ריא ביוא -- ,טרעפטנעעג ריא עידרַאיוג
 טגָארט סָאד זַא ,ןגָאז ךייא ךיא ןָאק ,רָאפ טמוק טרָאד סָאװ ,ןסיוו
 ןוא ,לַאּבמַאל ןיסעצנירּפ רעד ןופ ּפָאק םעד עקיּפ ַא ףיוא ןעמ
 ריא ּביוא ,ןסיורד ןיא ןָאט קוק ַא טלָאז ריא זַא ,ךייא טָאר ךיא
 ,רעהַא ןסיירניירא ךיז לָאז'מ זַא ,טשינ טליווװ

 ךלאק יו סַאלּב ןרָאװעג םינּפ סָאד זיא טענַאוטנַא ירַאמ ייּב
 .דרע'רד וצ לַאפ ַא קידנּבעג ,טשלחעג טָאה יז ןוא

 ןוא ,טרעטנימרעד יז טָאה'מ זיּב ,טרעיודעג גנַאל טָאה סע
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 יעג גנַאל ןיא יז ןוא ,טשימעצ יװ ןצנַאגניא ןעוועג יז זיא םעדכַאנ

 .ינק יד ףיוא ןענַאטש

 טקידנעעג ךיז טָאה 1792 רָאי םנופ רעּבמעטּפעס ןט-20 םעד

 ףיוא ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעוויטַאלסיגעֿפ רעד ןופ ןימרעט רעד

 רעיינ רעד ןופ גנוציז עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ ןיוש זיא ןנרָאמ

 רעד, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ

 ."טנעוונָאק

 טאפ ַא ןרָאװעג טכאמעג זיא גנוציז רעטשרע רעד ףיוא ךיילנ

 גַאלשרָאפ רעד ןוא ,קילבוּפער ַא ןרעוו לָאז ךיירקנַארפ זַא ,גַאלש

 .ןעננַאנעגברוד דלַאּב וזיא

 ויא רעט-10 רעד סיאול רֶאְנ טשינ ןַא ,ןסייהעג טָאה סָאד

 ענייז ןוא ןוז ןייז ךיוא רָאנ ,ןָארט םנופ ןרָאװעג טצעזענרעטנויַא

 ןציז וצ ןעמיורט ערעייז ןופ ןנָאזּפָא טציא ךיז ןפרַאד רעדירַּב

 -קנַארפ .טּפַאשעגּפָא ןצנַאגניא זיא עיכרַאנָאמ יד --- ןָארט ןפיוא

 .קילּבוּפער ַא ןיוש זיא ךייר

 - 'טגָאזעגנָא םערוט-לּפמעט םניא ןטנַאטסערַא יד טָאה'מ ןעוו

 -רָאג טָאה ןוא ןּפיל יד ןסיּברַאפ טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,סעיינ יד

 .ץרַאה טכַאמעג ךיז טָאה רעדיװ רעט-16 רעד סיאול .טנָאזעג טשינ

 רעיינ רעד רעטנוא זַא --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ףָאה ךיא ---

 יו ,ךעלקילנ ױזַא ןייז קלאפ עשיזיוצנַארפ סָאד טעוװ ננוריגער

 .ןכַאמ טלָאװעג סע ּבָאה ךיא

 'ןיא טריפעגרעּבירַא ןסיאופ ןעמ טָאה רעטעּפש גָאט א טימ

 "ניק ייווצ יד ,טענַאוטנַא ירַאמ .לּפמעט םנופ גנוליײטּפָא רעדנַא ןַא

 ריז ואוו ,טרָאד ןּבילּבענ ןענעז ,טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ יד ןוא רעד

 | .ןעוועג ןענעז

 טשינ ךַאז רעדנַא ןייק ןענעז רעריגער עיינ יד זַא ,קידנּביופנ

 טענַאוטנַא ירַאמ ןיא ,עגַאל ריא רענרע ןכַאמ וצ רָאנ יו ,ןסיוא

 ךָאנ ןוא ,ןָאט ייוו טלָאװעג טימרעד ריא טָאה'מ זַא ,רעכיז ןעוועג

 ,לעפַאּב ַא ןעמוקעננָא זיא'ס ןעוו ,ןעוועג םעד ןיא יז זיא רערעכיז

 ןיא ןריפרעּביא םיאול סלרַאש ץנירּפניורק םעניילק םעד לָאז'מ זַא
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 ,טרַאּפשרַאפ טציז גינעק רעטצעזעגרעטנורַא רעד ואוו ,רעמיצ םעד

 -עּפש ןכָאװ רָאּפ א טיס .ױזַא ןעוועג טשינ זיא סָאד רעּבָא

 רעבלעז רעד ןיא טריפעגרעּביא עילימַאפ עצנַאג יד ןעמ טָאה רעט

 -עג ןעמ טָאה ןטרָאד ?ייוו ,ןעוועג זיא גינעק רעד ואוו ,גנולייטּפא

 גינעק םנופ רעמיצ סָאד .ןטנַאטסערַא יד טימ רערעכיז ןייז טנָאק

 יד ואוו ,רעמיצ םעד ןֹופ רעקירעדינ קָאטש ןייא טימ ןעוועג זיא

 יד טאהעג טָאה עילימַאפ עצנַאנ יד ןוא ,ןעוועג ןענעז ערעדנַא

 זֹוא גָאט ןופ ןהעש עסיוועג ןיא ןעמַאזוצ ןייז וצ טייקכעלגעמ
 ר .טנווַא ןופ ךיוא

 ןעניפענסיוא טלָאװעג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ,לָאמטּפָא

 -רעד ןוא ןגַארפ טימ רעטכעוו יד וצ טעדנעוועג ךיז יז טָאה ,סעיינ

 "יריגיינ עזיולב ןיא סָאד זַא ,?עטשנָא םעד טכַאמענ יז טָאה ייב

 -םבעוו עטנפַאװַאב יד ןופ םענייא טָאה יז ןעוו ,לָאמנייא ןוא .טייק

 ,טנָארפ ןשירעטילימ ןפיוא סעּפע ךיז טרעה'ס סָאװ ,טנערפעג רעט

 :טרעפטנעעג ריא רע טָאה

 טָאה'מ :הרושּב עטוג ַא ןגָאזנָא ךייא ןָאק ךיא ,םַאדַאמ ---
 עשיזיוצנַארפ עשירעטעדרַאפ יד ןופ ךס ַא ןעגנַאפעג טנָארפ ןפיוא
 טָאה ןעמ ןוא ,אנוש ןױמערפ םעד ןפלעה עכלעוו ,ןטַארקַאטסירַא
 ?ךייא רַאפ סעיינ עטוג סָאד זיא .ןסָאשענסױא עלַא יז

 .טרעפטנעעג טשינרָאג ףיורעד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ
 ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ ןעמ טָאה רעּבמעװַאנ ןטשרע םעד

 עכעלנינעק עטריטסערַא יד סָאװ ,ןעז וצ עיסימַאק ַא טקישעגוצ
 רעד זַא ,ױזַא ןעמוקעגסיוא דָארג ןזיא'ס ןֹוא ,טכַאמ עילימַאפ
 רעד יו ,רערעדנַא ןייק טשינ ןעוועג זיא עיסימָאק רעד ןופ טּפױה
 -טנַא סָאד טלעטשענּפָא ןערָאװ ןיא טָאה רעכלעוו ,יעורד רעּבלעז
 .גינעק םנופ ןפיול

 יז ןעו ןוא ,טנעקרעד ךיילג םיא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ
 ,םינּפ ןיא ןטיּבעג ןרילָאק עלַא ריא ךיז ןּבָאה ,ןעזרעד םיא טָאה

 סעגַאלק ןייק סעּפע טשינ טָאה יז יצ ,טגערפעג יז טָאה יעורד
 -ַאֹּב רעד ןופ ןדירפוצ זיא יז יצ ,רעטכעוו יד ןופ ןצימיא ןגעק
 ןופ טּפיױה רעד סֶלַא ןגערפ טפרַאדעג סָאד יז טָאה רע .גנולדנַאה
 נא ירַאט רעּבָא .טקישעג טָאה ענומָאק יד סָאוװ ,עיסימָאק רעד
 ,טרעפטנעעג טשינ ןנארפ ענייז ףיֹוא םיא טָאה טענַאוט
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 "רַאפ קרַאטש ןעוועג טנעװנָאק ןיא ןעמ זיא טייצ רענעי ןיא

 םעד סיאול טימ ןָאט רעטייוו לָאז'מ סָאװ ,עגַארפ רעד טימ ןעמונ

 -עגמורַא ךיז ןּבָאה רעניּבָאקַאי יד ןוא ןטסידנָארישז יד ;ןט6

 -עגסיוא ךיז עדער ַא ןיא טָאה רעיּפסעּבָאר ןוא ,ךיז ןשיווצ ןסיר

 גינעק ןטצעזעגרעטנורַא םעד טעוו'מ ןעוו ,ןַאד זיולּב זַא ,טקירד

 "עג ןייז ךיירקנַארפ ןיא קילּבוּפער יד טעוו ,טיוט ןטימ ןפָארטשַאב

 .טרעכיז

 ןייק ןיוש לייוורעד ןַאד ןעמ טָאה אנוש ןשידנעלסיוא ןרַאפ

 טָאה ײמרַא עשיזיוצנַארפ יד ?ייוו ,ןֹּבָאה טפרַאדעג טשינ ארוס

 ײמרַא רעשיסיירּפ רעד ןופ שרַאמ םעד טלעטשענּפָא טָאהעג ןיוש

 "רַאפ רעד זיא ןײמעגלַא ןיא .ןעיצוצקירוצ ךיז ןעגנואווצעג יז ןא

 "נַארפ ענעּפָאלטנַא יד ןופ ןוא תוכולמ עשידנעלסיוא יד ןופ ךיוז

 -רעד ןוא ךיירקנַארפ ןייק ןעננירדוצניירא ןטַארקָאטסירַא עשיזיוצ

 רעגייושנָארּב רעד ןוא ,לַאפכרוד ַא ןעוועג ,עיצולָאװער יד ןקיטש

 יד ףױא זנורּב ןעװעג ןענעז גינעק רעשיסיירּפ רעד ןוא ץנירּמ

 טּפעלשעגניירַא ייז ןּבָאה ייז סָאװרַאפ ,ןטַארקָאטסירַא עשיזיוצנַארפ

 .ערוטנַאװַא רערענָאיצולָאװער-רטנַאק ןוא רעשירעטילימ ַאֹזַא ןיא

 -נייא ןּבָאה ,דנַאלסױא ןיא ןטסיכרַאנָאמ עשיזיוצנַארפ יד ,ייז

 םעוו ךיירקנַארפ ןייק ןעגנירדניירַא סָאד זַא ,תוכולמ יד טדערעג

 -עקלעפַאּב עשיזיוצנַארפ יד זַא ;ןכַאז עטסטכייל יד ןופ ענייא ןייֵז

 יז ןוא רעױט ןוא ריט ןענעפע םוטעמוא ייז רַאפ טעװ גנור

 "עגסיױרַא ךיז טָאה'ס ןעוו רעּבָא .סמערָא ענעפָא טימ ןעמענפיוא

 "יו ַא סױרַא רָאג טזייוו גנורעקלעפַאּב עשיזיוצנַארּפ יד זַא ,ןזיוו

 ןוא טונ רעייז ךיז טנָאלש ײמרַא עשיזיוצנַארּפ יד ןוא דנַאטשרעד

 םעד ןרָאלרַאפ תוכולמ עשידנעלסיוא יד ןּבָאה ,טופ סיורא טזייוו

 -ננעלעגנָא עכעלרעניא סכיירקנַארפ ןיא ןשימוצניירַא ךיז קשח

 ןעמוקעגוצ זיא וצרעד ןוא .ןגיוצעגקירוצ ךיז ןּבָאה ייז ןוא ןטייה

 עקידנרישרַאמניירַא יד זַא ,רַאפעג א ןעוועג זיא'ס :ךַאז א ךָאנ

 ןופ ןרעו טּפַאכרַאפ טשינ ךיוא ךָאנ ךיירקנַארפ ןיא לָאז ײמרַא

 תוכולמ עטקינייארַאפ יד ןּבָאה םעד רַאפ ןוא ,עיצולאווער רעד

 | .טַאהעג ארומ קרַאטש רעייז

 ייּב טָאה טנַארפ ןפיוא ןעײמרַא עשיזיוצנַארפ יד ןופ גיז רעד

 .ארומ יא ,דיירפ יא ןפורעגסיורַא רעריפ ערענַאיצולָאװעד עקינייא
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 ,טימרעד טיירפעג ךיז טָאה'מ סָאװ ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא םורָאװ

 ארומ ךיוא ןעמ טָאה ,אנוש ןדמערפ םעד ןּבירטרַאפ טָאה'מ סָאװ

 זַא ,טּבױלנעג טָאה'מ ;רוטאטקיד רעשירעטילומ א רַאפ טאהעג

 ןופ דלעה רעד ןעװעג ןַאד זיא רעכלעוו ,יערומויד לַארענעג רעד

 -טכַאלש ןפיוא אנוש םעד טגיזַאּב טָאה רע סָאװ ,םעד קנַאד ַא גָאמ

 -וא טכייל לָאז רע זַא ,רעלוּפָאּפ ױזַא ןרעוו טשינ ךָאנ לָאז ,דלעמ

 .טכַאמ יד ןעמענרעּב

 םעד סיאול ?יערומויד לַארענעג רעד ןעד זיא סָאװ םורָאװ

 -וא טעװ שטנעמ אזא ןעו ןוא .רעטסינימ רענעזעוועג א סנט-6

 ןצעזקעװַא רעכיז ךָאד רע ןָאק ,טנעה ענייז ןיא טכַאמ יד ןעמענרעב

 ,ןָארט ןפיוא קירוצ ןט-16 םעד סיאול

 :ענַארפ א ןעוועג עקַאט רעּבירעד זיא

 ןטלַאה םיא 4116 םעד סיאול טימ טציא ןעמ טוט סָאװ

 יד ןַא ,ענַאל אזַא ןפאש דנַאל ןיא סָאד טעװ ?שינעגנעפעג ןיא

 ,ץנעטסיזקע ריא טימ רעכיז ןייז טשינ לָאמנייק טעוװ קילּבוּפער

 -נערּב רעכיז סָאד טעװ ?שינעגנעפעג רעד ןופ ןזָאלסױרַא םיא

 : .דנַאל ןיא גירק-רעגריּב ַא ןעג

 ענארפ ןייק רָאנ ךָאד ןיא ?דנַאלסיױוא ןייק ןקישסורַא םיא
 עשידנעלסיוא יד טימ ןקינייארַאֿפ טרָאד ךיז טעװ רע זַא ,טשינ
 רעכיז םעדכַאנ טעװ רע זַא ,רעייפ ַאזַא ןזָאלבעצ טעװו ןוא תוכוליכ

 .ײמרַא ןַא טימ ךיירקנַארפ ןייק ןרישרַאמניײרַא

 ?םיא טימ ןעמ טוט עשזיסָאװ זיא

 ?טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןעמ טוט סָאװ ןוא

 טנעװנַאק רעד טָאה 1792 רָאי םנופ רעּבמעטּפעס ןטירד םעד
 ןוא ,טכירעג םוצ ןלעטש ןסיאול לָאז'מ זַא ,סולשַאּב ַא ןעמונעגנא
 ןופ טעטימָאק ַא ןּבילקעגסיוא ןעמ טָאה רעטעּפש געט יירד טימ
 .םיא ןגעק ענַאלק יד ןלעטשוצפיונוצ ןשטנעמ קיצנַאװצ ןוא ןייא

 נונעג ןעוועג ןענעז סע לייו ,רעווש ןעוועג טשינ זיא סָאד
 עצנאנ יד ןיא גינעק רעד זַא ,ןזיװַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןטנעמוקַאד
 תוכולמ עשידנעלסיוא יד טימ גנודניּברַאפ ןיא ןענַאטשעג טייצ

 ,ךיירקנארפ ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןטסיכרַאנָאמ יד טימ ןוא
 ,םעד קנַאד ַא ןעמ טָאה ןטנעמוקָאד עלַא יד טָא ןגָארקענ ןוא
 טָאה רעט-16 רעד סיאול ןעמעוו טימ ,ןיעמַאנ דימש רעד סָאװ
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 ןעמוקעג זיא ,ןרָאי ךס ַא טעדניירפַאּב ןעוועג ןיא ןוא טעּברַאעג

 יירעלויט םניא ריט רעמייהעג ַא רעטנוא זַא ,טלייצרעד טָאה ןוא

 !טלַאהַאּב ןגיל'ס ואוו ,ןטסַאק רענרעזייא ןַא ךיז טניפעג ץַאכַאּפ

 .ןטנעמוקָאד עקיטביװ רעייֵז

 לייוו --- ,טגָאזעג דימש רעד טָאה -- ,סָאד סייוו ךיא ---

 רימ טָאה גינעק רעד ןוא ,ןטסַאק םעד טכַאמענ ּבָאה ןיילַא ךיא

 : .ןפלָאהעג םעד ןיא

 זַא ,רנורג רעקידננונעג ַא ןעוועג ןענעז ןטנעמוקָאד יד טָא

 "עגנָא סָאד זיא ןַאד ןוא ,טַאררַאפ ןיא קידוש זיא גינעק רעד

 םעד םיאול טכירעג םוצ ןלעטש וצ םסולשַאּב רעד ןרָאװעג ןעמונ

 .טעּפַאק םיאול ןסייהעג ןַאד ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןטס86
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 טפרַאדעג טָאה'מ ןעוו ,גָאט םעד ןיא ,רעּבמעצעד ןטפלע םעד

 יד ןענעז ,ןטּפשמ םיא ןוא טנעװנָאק ןרַאפ גינעק םעד ןעגנערּב

 -ַאּב טנזױט טרעדנוה .רעטילימ טימ ?ופ ןעוועג ןסַאנ רעזירַאּפ

 "עג ךיז טָאה סָאװ ,געו םעד טכַאװַאּב ןּבָאה ןטַאדלַאס עטנפָאיו

 ןוא ,טנעװנַאק םנופ לָאז םעד זיּב םערוט-?ּפמעט םנופ ןניוצ

 ,טפול רעד ןיא טכליהעגּפָא טָאה ןענַאּבַארַאּב ןופ ןּפַאלק סָאד

 טימ ןעמַאוװצ קיטשירפ ןסעגעג םיאול טָאה ירפ רעד ןיא

 ןוא ,טיטעּפַא ןטוג ַא טאהעג רע טָאה ,קידנעטש יװ .עילימַאפ רעד

 ,ןרעמיצ ערעייז ןיא קירוצ קעװַא ןענעז ןעמַאד יד ןעוו ,ןסע ןכאנ

 ,קידנעטש יװ ,ןוא ,ןענעייל טצעזענקעוַא ךיז גינעק רעד טָאה

 ןוא ,ןטשרע םעד סלרַאשט ןופ עטכישעג יד טנעיילעג רע טָאה

 .םיא ןּבעל ןעוועג ןיא ץנירּפניורק רעניילק רעד

 ןּבָאה ןוא רעטכעוו ייווצ ןעמוקעגניירַא ןענעז לָאמַא טימ

 ןריפוצקעװַא לעּפַאּב ַא ןּבָאה ייז זַא ,גינעק םעד טעדלעמעג

 .רעטומ רעד וצ לגניי סָאד

 רעייז ךָאנ טָאה רעכלעוו ,ןוז ןטימ טנגעזעג ךיז טָאה סיאוֿכ

 העש ייוצ םימ ןוא .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ קינייוו

 ןּבָאה ןוא טנעװנָאק םנופ םיחילש יד ןעמוקעננָא ןענעז רעטעּפש

 .ייֵז טימ ןייג ןוא ןָאטנָא ךיז ןסייהענ םיא
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 יָד ןֵופ רענייא ,רעטנַאס ןעוועג ךיוא זיא םיחילש יד ןשיווצ

 -ַאטַא יד טריפעג טסוניוא ןטנעצ םעד ןּבָאה עכלעוו ,ןרידנַאמָאק

 ,ץַאלַאּפ-ירעלויט ןפיוא עק

 יַאֹּבעד טנעװנַאק םניא ןעמ טָאה ,גינעק ןפיוא קידנטרַאװ

 -וּפעד ןייא ןוא ,ןעמענפיוא םיא לָאז'מ ױזַא יוװ ,ענַארפ יד טריט

 ַאזַא טימ,} ןעמענפיוא םיא לָאז'מ ןַא ,ןנָאלשעגרָאפ טָאה טָאט

 ,"רבק ַא ןיא יו ,טייקליטש

 ןעװעג עלַא ןענעז ,טריפעגנײרַא גינעק םעד טָאה'מ ןעוו

 ירַאַּב ןעועג ןַאד זיא גנולמַאזרַאפ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד .,?יטש

 טריפעגוצ ןעמ טָאה םיא וצ ןוא ,ףרָאד ַא ןופ טַאקָאװדַא ןַא ,ריער

 .גינעק םעד

 .טעדלעמעג ריערַאּב טָאה -- !ןֶא ךיז טּביוה .טּפשמ רעד --- !

 "עג טָאה'מ ןַא ,ליטש ױזַא ןרָאװענ לָאז ןיא זיא'ס ןעוו ןוא

 ךיז ריערַאּב טָאה ,גילפ ַא ןופ ןעמושז סָאד ןליפַא ןרעה טנָאקי

 ןענַאטשעג טייצ עצנַאנ יד זיא רעכלעוו ,נינעק םוצ טעדנעוועג

 ,םיא רַאפ

 .ןצעזקעװַא ךיז ריא טנָאק ,סיאול ,טציא ---

 .טצעזענקעװַא ךיז טָאה ןוא טנלָאפעג טָאה גינעק רעד ןּוא

 רַאפ טקנוּפ ,ענַאלק יד טנעיילעגרָאפ םיא רַאפ ןעמ טָאה ןַאד

 ענארפ עּבלעז יד םיא ןעמ טָאה טקנוּפ ןדעי ךָאנ ןוא ,טקנוּפ

 :טלעטשעג

 ?םעד ןנעװ ןנָאז וצ ריא טָאה סָאװ ,סיאול ---

 ןֹּבָאה סרעפטנע ענייז ןוא ,טרעפטנעעג ץלַא ףיוא טָאה רע

 ךס ַא ייּב ןפורענסױרַא ןוא קורדנייא ןטוג ַא רעייז טכַאמענ אקוד

 .עיטַאּפמיס ןטאטוּפעד

 וו ,םעדכַאנ ,רעטנצכעז רעד סיאול ןזיא ןיײמענלַא ןיא

 רעד ןעוועג טשינ ןיוש ,ןָארט םנופ טצעזעגרעטנורַא םיא טָאה'מ

 ,רעירפ סָאװ ,רעּבלעז

 ןייק טשינ אקוד ןוא שטנעמ רעקיסעמלטימ ץנַאנ ַא ןיילַא

 -עק ַא ןופ עלָאר רעד ןיא ,ךיז רע טָאה ,רוטַאנ רעד ןופ רעטכעלש

 עכלעזַא ןיא ןעיירדניירַא טזומענ ,טייצ רעסיורג ַאזַא ןיא ,גינ

 ןיורק יד ;סױרַא טנָאקעג טשינ טָאה רע עכלעוו ןופ ,סרעטנָאלּפ
 ןוא .ןָא גנַאפנֶא עמַאס ןופ ּפָאק ןפיוא רעווש ןעוועג םיא זיא
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 אןגָארטעג טשינ ןיורק ןייק רעמ ןיוש טָאה רע ןעוו ,טציא

 "עווש ַא רעטנורַא םיא טלָאװ סע יוװ ,טליפעג רשפא רָאנ רע טָאה

 ןעועג םיא רַאפ ןיוש זיא'ס יװ ױזַא ןוא ,ּפָאק םנופ גרַאּב רעו

 "עג ןיא ,ךיז רע טָאה ,קידלוש ןעניפעג םיא טעװ ןעמ זַא ,רָאלק

 ךיז םיירג שטנעמ ַא ןעוו ןוא ,טיוט םוצ טיירגענוצ ןיוש ,קנַאד

 רענעי ףיוא רעמ קנַאדעג ןיא ןיוש זיא ןוא טיוט םוצ זצ ןייֵלַא

 ןוא רענייפ ןײמעגלַא ןיא רע זיא ,טלעוו ר ע ד ףיוא יװ ,טלעוו

 ,ךעלריטַאנ יו רעמ טשינ ןעוועג זיא רַאפרעד ןוא ,רעשיטַאּפמיט

 קורדנייא ןטוג ַא ןכַאמ ןלָאז טנעמָאמ ַאזַא ןיא סרעפטנע ענייז זַא

 .גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד ףיוא

 ןלעטשוצנָא ןּבױלרע םיא לָאז'מ ,ןטעּבעג טָאה גינעק רעד

 םיא ןעמ טָאה ,ןקידייטרַאפ םיא ןלָאז עכלעוו ,ןטַאקָאװדַא יירד

 ,טיירגוצוצ םייצ ןּבעג םיא לָאז'מ ,ןטעּבעג ךיוא טָאה רע ,טּבולרע

 ןוא טגָאזענּפָא טשינ ךיוא סָאד םיא ןעמ טָאה ,גנוקידייטרַאֿפ יד

 .תעט ןצפופ ןּבעגעג ףיורעד םיא טָאה'מ

 וצ ןגױצַאּב טנעװנַאק םניא ךיז ןעמ טָאה םורַא ןוא םורָא

 .טכעלש טשינ םיא

 טכַארּבעג םיא ןעמ טָאה טנווֶא ןיא רעגייז ַא סקעז ךָאנ בלַאה

 ךיז ןּביולרע םיא לָאז'מ ,ןטעּבעג ןַאד טָאה'ר .שינעגנעפעג ןיא קירוצ

 .טגָאזענּפָא םיא ןעמ טָאה סָאד רעּבָא ,עילימַאפ ןייז טימ ןעז וצ

 ,טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןעז ךיז לָאז רע זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה'מ

 םעד רעּביא ןוא ,לייטרוא רעד ןּבענעגסױרַא טרעוו'ס רעדייא

 ןוא רעדניק יד טימ ןעז ךיז טזָאלעג טשינ ןיוש םיא ןעמ טָאה

 םעוװ ייז ךרוד זַא ,טסואוועג טָאה'מ ?ייוו ,רעטסעווש ןייז טימ

 .גנודניּברַאפ ןיא ךיוא טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןייטש ןיוש רע

 "עג רעדיו גינעק םעד ןעמ טָאה רעּבמעצעד ןט-26 םעד

 .ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סעצָארּפ רעד ןוא טנעװנַאק ןרַאפ טכַארּב

 יד ןשיווצ ןוא ,ןניוצענ סעצָארּפ רעד ךיז טָאה געט ןוא געט

 ףמַאק רעד םעד רעּביא ךיז טָאה רעניּבָאקַאי ןוא ןטסידנָארישז

 עבלעוו ,ןטסידנַארישז יד ;רעירפ יו רעקרַאטש ךָאנ טרעקַאלּפעצ-

 עיירפ ַא ןייז לָאז ךיירקנַארפ זַא ,רַאפרעד ןעוועג אקוד ןענעז

 ןט:16 םעד סיאול לָאז'מ זַא ,םעד ןנעק ןעוועג ןענעז ,קילּבוּפער

 -יטשּפָא-סקלָאפ ַא זַא ,טרעדָאפעג ןּבָאה ייז .טיוט םוצ ןטּפשמרַאפ
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 טיוט םוצ ןטּפשמרַאּפ גינעק םעד לָאז'מ יצ ,ןעמיטשַאּב לָאז גנומ

 ךיז לָאז'מ ןַא ,טרעדָאפעג ןּבָאה ,רעדיוװ ,רעניּבָאקַאי יד .ןיינ .יצ

 -רַאפ גינעק םעד לָאז טנעװנַאק רעד רָאנ ,ןדנעוו טשינ קלאפ םוצ

 .טיוט םוצ ןטּפשמ

 יירד ז עא סגינעק םעד טרעהעגסיוא טָאה'מ יו ,םעדכָאנ

 ,ןּבעגעגנָא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןטנעמוגרַא עֶלַא יד ןוא רעקידייטרַאפ

 ןטַאטוּפעד עלַא ;למוט ַא ןּביױהעגנָא טנעװנַאק םניא ךיז טָאה

 עלַא ,גנוניימ רעייז ןגָאװצסױרַא ,טרָאװ ַא ןּבָאה טלָאװענ ןּבָאה

 יאדוַא טעװ סָאד זַא ,ןעזעגנ טָאה'מ ןעוו ןוא ,ןדער טלָאװעג ןּבָאה

 -ַאֹּב ןעמ טָאה ,ןכָאװ ןוא ןכָאװ ךָאנ ףיוא סעצָארּפ םעד ןעיצרַאפ

 סעדער יד ןלָאז ,ןדער אקוד ןליוו סָאװ ,ןטַאטוּפעד יד זַא ,ןסָאלש

 .םע רעוו ןוא ,שיט ןפיוא ןזָאלרעּביא ייז ןוא ןקורדּפָא ןזָאל ערעייז

 .ךיז רַאפ ןענעיילרעּביא ייז טעװ ,ןלעוו רָאנ טעוו

 ןּביֹוהעגנָא ךיז טָאה ,1798 רָאי םנופ ,רַאונַאי ןט-18 םעד

 יירד ןגעו ןעמיטש טפרַאדעג ןּבָאה ןטַאטוּפעד יד .גנומיטשּפָא יד

 .ןטקנוּפ

 ןופ גינעק רענעזעוועג רעד ,טעּפַאק סיאול ןיא יצ ,סנטשרע

 ןגעק ןעגנורעושרַאפ עשירעטעררַאפ ןיא קידלוש ,ךיירקנַארֿפ

 ?קלָאפ

 ןּבעגעגרעּביא טנעװנַאק ןופ ?ייטרוא רעד לָאז יצ ,סנטייווצ

 ?ןעמיטשוצּפָא סלָאפ םוצ ןרעוו

 ?ןּבעג םיא ןעמ לָאז ףָארטש ַא רַאפ סָאװ ,סנטירד

 ,קימיטשנייא ןעוועג גנומיטשּפָא יד זיא טקנוּפ ןטשרע ןפיוא

 רע זַא ,קידלוש זיא רעט-16 רעד סיאול זַא ,ןּבענעגוצ ןּבָאה עלַא/

 -יוצנַארפ םעד ןנעק ןעננורעוושראפ עשירעטעררַאפ טכַאמענ טָאה

 .קלָאפ ןשיז

 טנעוונָאק םנופ ?ייטרוא םעד לָאז'מ יצ ,טקנוּפ ןטייווצ ןפיוא

 -ענ ןטַאטוּפעד 289 ןּבָאה ,ננומיטשּפָא-סקלָאֿפ א וצ ןּבענרעּביא

 10 .ןגעק טמיטשענ ןּבָאה ןטַאטוּפעד 424 ןוא ,רַאפרעד טמיטש

 .ןעמיטש ןופ ןטלַאהענקירוצ ךיז םעד ןיא ןּבָאה ןטַאטוּפעד

 וטׁשּפָא עטצעל יד ןּביוהעגנָא ךיז טָאה ראונַאי ןט-16 םעד

 ,ךָאװטימ ַא ןיא ןעמוקענסיוא זיא סָאד .טקנוּפ ןטירד ןרַאפ ננומ

 .נָאטרַאפ גָאטנוז זיּב סָאד ךיז טָאה ןניוצרַאפ ןוא
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 ןעװעג םייצ עצנַאג יד ןַאד זיא טנעװנָאק םנופ לָאז ןיא

 רעד ;רעיושוצ םימ טקַאּפעג ןעוועג ןענעז סעירעלַאג יד .?מוט ַא

 -קיצנייא ןטַאטוּפעד יד ןופ ןעמענ יד ןפורעגסיוא טָאה רעציזרָאפ

 עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ףױרַא רערעדנַא ןַא זיא לָאמ עלַא ןוא זייוו

 ;לוק ןפיוא עמיטש ןייז ןּבעגענּפָא טָאה ןוא

 ""!טיוט,, --

 "!טיוט , ---

 "!טיוט,, ---

 .ערעדנַא יו ,רעטּפֶא טרעהענ ןעמ טָאה טרָאװ סָאד טָא

 ןטַאטוּפעד עשיטסידנָארישז ענעעזעגנָא רָאנ יד ןופ עקינייא ןליפַא

 -עז עכלעוו ,ןטַאטוּפעד 721 יד ןופ ןוא .'!טיוט,, טמיטשעג ןּבָאה

 טמיטשעג ןטַאטוּפעד 861 ןּבָאה ,ןעגנוציז יד ףיוא ןעוועג ןַאד ןענ

 39 ;טיױוט ןטימ ןפָארטשַאּב ןט-16 םעד סיאול לָאז'מ זַא ,רַאפרעד

 ןּבָאה ןטַאטוּפעד 221 ןוא ,ףָארטש-טיוט ןנעק טמיטשעג ןּבָאה

 .ףָארטש רערעדלימ ַא רַאפ טמיטשעג

 זיא ,'טיוט,, טמיטשעג ןּבָאה עכלעוו ,ןטַאטוּפעד יד ןשיווצ

 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,יעטילַאגע פיליפ טַאטוּפעד רעד ןעוועג ךיוא

 -עלרָא רעד ,ןיזוק א סנ3-16 םעד סיאול יוװ ,רערעדנַא ןייק טשינ

 .ץנירּפ רענַא

 רעד ,רענָאיצולַאװער ןייק ןעווענ טשינ רעכיז זיא רע ןוא

 ,רַאפרעד רע טָאה ?טיוט , טמיטשעג ןוא -- ץנירּפ רענַאעלרָא

 ...ןָארט ןפיוא ןטכיזסיוא טַאהעג טָאה ןיילַא רע סָאװ

 רעד ןופ ןטַאטלוזער יד טנַאזעננָא גינעק םעד טָאה'מ ןעוו

 .שימעצ 8 יו ןייטש ןבילבעג רע זיא ,טנעװנָאק ןיא גנומיטשּפָא

 .ןעוועג טשינ םיא רַאפ סָאד זיא גנושַאררעּביא ןייק שטָאכ ,רעטי

 :טנערפעג רע טָאה םעדכָאנ ןוא ,ןניושעג רע טָאה עלייוו א

 ?ןיזוק ןיימ טמיטשעג טָאה יו ןֹוא ---

 רַאפ טמיטשעג טָאה רענעי זַא ,טנָאזעג םיא טָאה'מ ןעוו ןוא

 :ננוקרעמַאּב ַאזַא טכַאמעג ףיורעד רע טָאה ,''טיוט

 עֶלַא יד ןופ יו תורצ רעמ טאהעג ךיא ּבָאה םיא ןופ +--

 ...ערעדנַא

 טָאה ,ןגיוצעג ךיז טָאה סעצָארּפ רעד סָאװ ,טייצ עצנַאג יד

 ןטלַאהעג עילימאפ רעד ןופ ערעדנַא יד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןעמז
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 "רַאפ .םיא טָאה'מ ןעוו ,גָאט םעד ןיא ןוא ,גינעק ןופ טרעדנוזענּפָא

 .טסואווענ טשינרָאנ יז טָאה ,טיוט םוצ טּפשמ

 ןעוו ,גָאטייּב רעגייז ַא יירד ,גָאטנוז ַא ןיא סָאד זיא ןעוועג

 טָאה'מ זַא ,טנעוונַאק םנופ טעדלעמעג לעיציפָא גינעק םעד טָאה'ס

 ןופ ךָאנ סָאד רע טָאה טסואועג .טיוט םוצ טּפשמרַאפ םיא

 "יא םיא סָאד טָאה ןטַאקָאװדַא יירד יד ןופ רענייא ?ייוו ,רעירפ

 -כירניה רעד טימ ןטרַאװּפֶא לָאז'מ ,ןטעּבענ טָאה רע .,ןּבעגעגרעּב

 רעד .טגָאזעגּפָא םיא ןעמ טָאה סָאד רעּבָא ,נעט יירד שטָאכ גנוט

 !העש קיצנַאװצ ןוא ריפ ןיא טיוט --- ןעוועג זיא סולשַאב

 רַאפ זיא חלנ רעד ןעוו ןוא ,חלג ַא טכַארּבענ םיא וצ טָאה'מ

 :ןלעטשפיוא ךיז ןסייהעג םיא רע טָאה ,ינק יד ףיוא ןלַאפענ םיא

 טשינ ןיוש ןיּב ךיא -- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ףיוא ייטש ---

 .ינק יד ףיוא ןייטש רימ רַאפ לָאז'מ זַא ,וצרעד טנייוועג

 -רע יד ןנָארקעג עילימַאפ יד טָאה טנווַא ןיא רענייז ַא טכַא

 ןטּפשמרַאפ ןטימ ןענענעזענ ךיז ןוא ןיינוצרעטנורַא שינעּביוכ

 : .גינעק

 -נָא םיא טָאה'מ ןעוו ,זעוורענ רעייז ןרָאװעג זיא גינעק רעד

 ןענעגעזעג ךיז ןעמוקניירַא עילימַאפ ןייז טעװ דֹלַאּב זַא ,טנָאזעג
 ןוא ,קירוצ ןוא ןיה טנַאּפשעגנ רע טָאה רעטלמוטעצ ַא ,םיא טימ

 טימ טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ,טירט טרעהרעד טָאה רע ןעוװ

 .ּפָאק םענעניוּבעג ַא

 םעד קידנריפ ,טענַאוטנַא ירַאמ ןעמוקענניירַא זיא עטשרע יד

 טימ ןוא ליטש ןעגנַאגענכָאנ .טנַאה רעד ייּב ץנירּפניורק םעניילק |

 ,רעטסעווש ןייז ןוא רעטכָאט סנינעק םעד :ןענעז ּפעק ענעניוּבעג
 טלַא ןצנַאנניא ןַאד ןיא רעכלעוו ,ץנירּפניורק רעניילק רעד

 טמוק ָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ןיוש טָאה ,רָאי עטכַא סָאד ןעוועג

 -פױרַא ןוא ,ןרערט טימ לופ ןעוועג םיא ייּב ןענעז ןניוא יד ;רָאפ

 ןעמונענמורַא םיא רע טָאה ,יק יד ףיוא ןטַאט םוצ ךיז קידנּפַאכ

 .טנעה עדייּב טימ

 עניילק יד ןוא טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ יד ,טענַאוטנַא ירַאמ

 םורַא טלעטשענמורַא ךיז ןּבָאה ,אזערעט ירַאמ ןיסעצנירּפניװרק-

 רענעי ףיוא ןעוועג קנַאדעג ןיא ןיוש זיא רעכלעוו ,ןטּפשמרַאפ

 -ענ ןוא טעלנענ םיא ןּבָאה ייז ;טלעװ ר ע ד ףיוא יו ,רעמ טלעוו
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 םע .טרָאװ א טשינ ייז ןֹופ רענייק טָאה טדערענ רעּבָא ,טלטרעצ

 טרעהעג זיולּב ךיז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,ליטש ןעוועג זיא

 .ןייועג טקיטשרעד ַא ,ץפיז רעפיט ,רעליטש ַא

 ײךָאנ טָאה רענייק ןוא קעװַא יױזַא ןיא העש עּכלַאה ַא

 ןענעז טייז רערעדנַא רעד ןופ ריט רעד ייּב ןוא ,טדערעג טשינ

 -עג לרעטסנעפ ןכרוד ןּבָאה ןוא רעטכעוו עטנפָאװַאּב ןענַאטשעג

 .קינייװעניא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ףיוא ניוא ןַא ןטלַאה

 רעד ןעוועג זיא ,ןדער ןּביױוהעגנָא טָאה סָאו ,רעטשרע רעד

 ףיוא םיא ייּב זיא רעכלעוו ,ןוז ןייז וצ טדערעג טָאה רע .נינעק

 -גוזעגּפָא טליפעג ןיוש ךיז טָאה רע יו ױזַא ןוא ,ןסעזעג ינק רעד

 זַא ,טגָאזעגנָא ןוז םעד רע טָאה ,טלעוו רעשידרע רעד ןופ טרעד

 לָאז רע זַא ,טגָאזעגנָא ךױוא םיא טָאה רע ;םורפ ןייז לָאז רע

 ןקיש עכלעוו ,וד ןָא המקנ ןעמענ וצ ןטייהנגעלעג ןייק ןכוז טשינ

 .עניטָאליג רעד וצ ןטַאט םעד

 ץלַא רעּבָא ,טדערעג ךיוא ערעדנַא יד ןיוש ןּבָאה םעדכָאנ

 קעװַא ןענעז ױזַא ןוא ,רעטרעוו ענעסירעגרעּביא ןוא עטקַאהעגּפָא

 ,העש ייווצ

 ןעמעלַא טימ רעט-16 רעד סיאול טָאה ךיז ןענענעזעג םייּב

 ,רע אקוד סָאװ ,קידריוקרעמ ןעוועג זיא'ס ןוא ,טשוקעצ ךיז

 רעייז ןעוועג קידנעטש רוטַאנ רעד ןיא זיא סָאװ ,שטנעמ רעד

 ןהעש עטצעל יד ןיא ,טציא ךיז טָאה ,רעטקַארַאכ ןיא ךַאװש

 ריז ,ערעדנַא יד ןטעּבענ ךיוא ןוא קיטומ ןטלאהענ ,ןּבעל ןייז ןֹופ

 .טומ ןזיײװסױרַא ןלָאז

 "-אזוצ םיא טימ ןּבײלּברַאפ טלָאװעג טָאה טענַאוטנַא יראמ

 ..טלָאװעג טשינ סָאד טָאה רע רעּבָא ,טכַאנ עטצעל יד ןעמ

 ןוא ןייֵלַא ךיז טימ --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ןייז ?יוו ךיא ---

 .טיֹוט םוצ ןטיירנוצ ךיז-

 תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןופ טייו ןעווענ ןיוש זיא רע

 .ןּבעֶל ןטימ ןָא ךיז רעק סָאװ ,ץלַא ןופ ,דרע רעד טימ

 ןעוו ,ירפ רעד ןיא זַא ,ןיגינעק רעד טגָאזענוצ רעּבָא טָאה רע

 ןענענעזענ ךיז רע טעוװ ,עניטָאלינ רעד וצ ןריפ םיא ןעמוק טעוו'מ

 טאהעגנ ןיוש רע טָאה רעּבָא ךיז ייּב ,לָאמ ןטצעל םוצ ריא טימ

 ךוא ,ןעז טשינ ריא טימ ךיז רע לָאז ירפ רעד ןיא זַא ,ןסָאלשַאּב
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 יז זַא ,רעטכעוו יד ןטעּבעג רע טָאה ,ןייֵלַא ןּבילּבעג זיא רע ןעוו

 .ריא טימ ןעז רעדיוו ךיז ןזָאל טשינ ירפ רעד ןיא םיא ןלָאז

 זַא ,טסואוװעג טָאה רע לייו ,טלָאװעג טשינ סָאד טָאה רע

 .ןרעדורעצ רעמ ךָאנ יז רע טעװ טימרעד

 16 רעד סיאול ןכלעוו ןיא ,רעמיצ םעד ןופ קידנעייגסױרַא

 םעד טזָאלעגסיױא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,ןיילַא ןּבילּבעג זיא רעמ

 -עג ריט רעד ייּב ןענעז סָאװ ,רעטכעוו עטנפַאװַאּב יד וצ סעכ

 :ןענַאטשי

 ריא טנעז עלַא -- .ןגירשעגסיוא יז טָאה -- !ןּפמול ---

 !ןּפמול

 ןּבָאה ייז .רַאפרעד ןָאטעג טשינרָאנ ריא ןּבָאה רעטכעוו יד

 יז ליױו ,גנוקידיילַאּב רעד ףיױא טרעפטנעעג טשינ ,ןניוושעג

 ןצרַאה ןיא יורפ ַא ייּב ןעמוקרָאפ ןָאק'ס סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ןּבָאה

 | .טנעמַאמ ַאזַא ןיא

 ירַאפ ייז טָאה יז יו ,רעמ ךס ַא ןענַאטשרַאפ יז ןּבָאה ייז

 .ןענַאטש

 סע ;ןפָאלשעג טשינ טענַאוטנַא ירַאמ זיא טכַאנ עצנַאג ַא

 -וצ ץלַא ךיז טָאה יז ןוא טלעק ןיא ןוא ץיה ןיא ןפרָאװעג יז טָאה

 .ןופ טייקליטש רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ךרָאש ןדעי וצ טרעהעל

 .קָאטש ןטשרעטנוא םנופ ןנַארטרעד טכַאנ רעד

 -ייא ןַא יו ןניוצעג ךיז טָאה סָאװ ,טכַאנ א ןעוועג זיא סָאד

 .טייקיוב

 ןיא טלייצרעד רעטעּפש טָאה -- ,טכודעג ךיז טָאה זנוא,

 ןיא סָאװ ,עקיצנייא יד ,רעטכָאט סטענַאוטנַא ירַאמ ןרַאומעמ עריא

 זַא ,טכודעג ךיז טָאה זנוא,, --- ,ןּבעל ןּבילּבעג עילימַאפ רעד ןופ

 טפרַאװ יז יו ,טרעטיצ עמַאמ יד יוװ ,טייצ עצנַאנ יד ןרעה ריפ

 ."ןטסגנא ןיא ןוא טלעק ןיא ךיז

 .טקעװעגפיוא נינעק םעד ןעמ טָאה גָאטרַאפ רענייז ַא ףנימ

 -- .רעטלמוטעצ ַא גָאז ַא ןּבעגעג רע טָאה --- ?סָאװ +--
 ױזַא ןפָאלשעג ןיּב ךיא ןוא ?רענייז ַא ףניפ עקַאט ןיוש זיא'ס

 .ןעוועג דימ ךעלקערש ןיּב !קאמשעג

 טָאה רע ןעמעוו ,ירעלק רענידַאּב ןטלַא םנופ ףליה רעד טימ

 ךיז רע טָאה ,ץַאלַאּפ-ירעלויט םנופ שינעגנעפעג ןיא ןעמונענטימ
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 -עג םיא ןּבָאה סָאװ ,ןזיוה ענעדייז עיורג רֶאַּפ ַא ןיא ןָאטעגנָא

 ןוא טעלישז ןסייו ַא ,ןקָאז ענעדייז רָאֹּפ ַא ,ינק יד זיּב טכיירנ

 ,לטנַאמ ןטיור ַא

 עצנַאנ יד טָאה רע סָאװ ,לנניר סָאד ןָאטעגסיױא טָאה רע

 ךיז קידנדנעוו ןוא ,טנַאה רעד ןופ רענניפ א ףיוא ןגָארטעג טייצ

 :טנָאזעג רע טָאה ,ןירעלק וצ

 םָאד זיא'ס ;ןינינעק רעד ןּבענרעּביא וטסלָאז סָאד ז-

 זַא ,ןנָאז ריא טסלָאז ..ןּבענענ רימ טָאה יז סָאװ ,ל?גניר-חנותח

 ריא טסלָאז ..טימרעד ןדייש וצ ךיז רעווש ןעוועג רימ זיא'פ

 ֹזַא -- ,רעטסעווש ןיימ ןוא רעדניק עניימ ,ריא -- ןגָאז ךיוא

 טנייה ייז טימ ןענענעזענ וצ ךיז ןכָארּפשרַאֿפ ּבָאה ךיא שטָאכ

 -עב ןיא ייז רַאפ לייוו ,ןָאטעג טשינ סָאד ךיא ּבָאה ,ירפ רעד ןיא

 טָאג ןייא .טנעמָאמ אזַא ןיא ןעז טשינ ךימ ןלעוװ ייז ןעוו ,רעס

 -ענמורַא טשינ ,ןייגוצקעװַא טציא ריס זיא סע רעווש יו ,טסייוו

 ןטצעל ןיימ ןּבענרעּביא ייז טסלָאז וד .לָאמ עטצעל סָאד ייז קידנעמ

 | ,םורג

 ךיז טָאה גינעק רעד ןוא ,חלג רעד ןעמוקעגניירַא זיא סע
 .טָאנ וצ ןָאט הליפת ינק יד ףיוא טלעטשעגקעוװַא

 -רעד סָאנ ןופ ךיז טָאה ירפ רעד ןיא רענייז ַא ןּביז םורַא

 | .ןענַאּבארַאּב ןופ ןּפַאלק סָאד ןנָארט

 טגָאזעג גינעק רעד טָאה -- ,ןיוש ךיז ןעמ טיירנ סָאד --

 .חלנ םעד

 פמיה רעד ןוא ,קישטילנ ןוא טלַאק ןעוועג זיא ןסיורד ןיא

 .טנקלָאװרַאפ ןעוועג זיא

 ,געװ םעד ףיוא .סיפ יד ףיוא ןעוועג ןיוש זיא זירַאּפ רעּבָא

 ,ץַאלַאּפ-ירעלויט םוצ םערוט-לּפמעט םנופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ
 ,ןטַאדלָאס עטנפָאװַאּב טנזיוט קיצכַא טלעטשענסיוא ןעוועג ןענעז
 -וג ַא טיירג ןענַאטשעג ןיוש זיא ,ץַאלַאּפ-ירעלויט םייּב ,ןטרָאד
 רעד ,ןט-15 םעד סיאול ןופ טנעמונַאמ םוצ טרַאּפשענוצ ,עניטָאל
 .גינעק ןטּפשמרַאפ םנופ עדייז

 ןּבָאה עֶלַא .ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג ןיוש ןענעז ןסַאנ עלַא

 -וצּפִא םיא עניטָאלינ רעד וצ גינעק םעד טריפ'מ יװ ,ןעז טלָאװעג
 ,ּפָאק םעד ןקַאה
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 -ַאֹּב עכעלטע טימ ריעטנַאס ןעמוקעגנָא זיא רענייז ַא טכַא

 .ןטַאדלָאס ןוא ןריציפא עטנפָאװ

 .טנערפענ סיאול טָאה -- ?רימ ךָאנ ןעמוקעג טנעז ריא ---

 .טרעפטנעענ ריעטנַאס טָאה -- ,ָאי --

 .  :טונימ רֶאּפ ַא וצ טרַאװ ,ךייא ךיא טעּכ ---

 ןיא דלַאּב ןוא רעמיצ רעדנַא ןַא ןיא ןיירַא זיא גינעק רעד

 .טנַאה רעד ןיא ריּפַאּפ ַא טימ סױרַא טרָאד ןופ רע

 -ייא וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה --- ,טנעמוקָאד רעד טָא ---

 -נוַאק לַארענעג םעד ןּבעגרעּביא ריא טלָאז --- ,ןריציּפָא יד ןופ םענ

 .ענומָאק רעד ןופ ליפ

 .האֹוצ סעסיאול ןעוועג זיא סָאד

 טָאה רע ןוא ,טסואוועג טשינ סָאד רעּבָא טָאה ריִציּפֶא רעד

 .:גנערטש גָאז ַא ןּבעגעג גינעק םעד

 ,ןלעפַאּב ךייא ןופ ןעמענ רעהַא ןעמוקענ טשינ ןיּב ךיא ---

 .עניטָאליג רעד וצ ןריפ ךייא רָאנ

 ,ליטש טגָאזעג גינעק רעד טָאה -- ,טכערעגנ טנעז ריא ---

 טָאה ,םערוט-לפמעט ןופ ןטלעטשעגנָא ןַא וצ ךיז קידנדנעוו ןוא

 -ענעג םעד טנעמוקָאד םעד ןּבענרעּביא לָאז רע ,ןטעּבענ םיא רע

 ריּפַאּפ סָאד טָאה רענעי ןוא ,ענומָאק רעד ןופ ?יסנוַאק-לַאר

 .ןעמונעג

 טשינ ךיז טָאה גינעק רעד ןוא ןענאטשעג טשינ זיא טייצ יד

 | .ןייג וצ טלייאטנ

 ןיא םיא וצ טעדנעוװעג ךיז רעטנַאס טָאה -- ,רעה ןיימ ---

 וצ טייצ דלַאּב ןיוש זיא'ס זַא ,קנעד ךיא -- ,ןָאט ןכעלפעה ַא

 .ןייג

 .ןטעּבעג ךיז גינעק רעד טָאה -- ...עלייו ַא ךָאנ ---

 עליו ַא ןיא ןוא רעמיצ ןטייווצ םניא ןיירַא רעדיוו זיא רע

 .טצעזעגקעװוַא ךיז טָאה ןוא ןעמוקענסױרַא רע זיא םורַא

 :טנַאמרעד רעדיו רעטנַאס םיא טָאה ןַאד

 !ןייג וצ טייצ ןיוש זיא'ס ,רעה ןיימ ---

 ,ךיז םורא טקוקעג ,טקנעדענכָאנ עלייוו א טָאה נינעק רעד

 טנַאזעגסױרַא ןוא ףיוא ביוה ַא ןּבעגעגנ ךיז רע טָאה םעדכָאנ ןוא

 :טרָאװ ןייא
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 ""!ןָאשרַאמ ,

 .ןייג טזָאלעג ךיז טָאה'מ ןוא

 קוק א ןּבעגענ סיאול טָאה ּפערט יד ןופ ןייגרעטנורַא םייּכ

 יד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ואוו ,קָאטש ןטשרעביוא םעד וצ ףױרַא

 -םױרַא רעּבָא .טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענעז עילימַאפ ןייז ןופ ערעדנַא

 טצעזעגניירַא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא .טשינ רע זיא ייז וצ ןעגנַאנעג

 ,םיא ףיוא טרַאװעג ןסיורד ןיא ןיוש טָאה סָאװ ,עטערַאק רעד ןוא

 רע טָאה טייצ עצנַאג יד ןוא לקניו ַא ןיא טקוררַאפ ךיז רע טָאה

 הליפת ץֶלַא טָאה רע .ךוּב-טעּבעג םנופ ןגיוא יד ןסירעגּפָא טשינ

 יד ףיוא ךיז טוט'ס סָאװ ,ןעזעג טשינרָאג ןוא טָאנ וצ ןָאטעז

 .ןסָא

 ירד רעסיוא ;סיורג ןעוועג למוט רעד זיא ןסַָאנ יד ףיוא ןוא

 ןענעז ,עירעלַאװַאק ןוא עירעטנַאפניא ,ןטַאדלָאס טנזיוט קיצכַא

 ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןעגנַאגענכַאנ עטערַאּפ רעד ךָאנ

 יו ,ןעז טלָאװעג ןּבָאה עֶלַא .עננוי ןוא עטלַא ,ןעיורפ ןוא רענעמ

 יד ואוו ,טרָאד ןֹוא ,עניטָאלינ רעד וצ נינעק םעד טריפ'מ ױזַא

 זַא ,טכידעג ױזַא ןעװעג םלוע רעד זיא ,ןענַאטשעג ןזיא עניטָאלינ

 -ענ ןּבָאה עלַא ,ןרַאּפשוצכרוד ךיז ןעוועג ךעלגעממוא טעמכ זוא'ס

 ..ּבֶאֹק םעד ּפִא גינעק םעד טקַאה'מ ױזַא יו ,ןעז טלָאוװ

 טשינ ךָאנ לָאז'ס זַא ,טַאהעג ארומ ןעמ טָאה גָאט םענעי ןיא

 טָאה רעירפ ךָאנ .ןטסיכרַאנָאמ ןופ דנַאטשפיוא ןייק ןעמוקרָאפ

 . *ַאד עשיטַארקַאטסירַא זַא ,סעיצַאמַאלקַארּפ טלייטעג סָאנ ןיא ןעמ

 ןכַאמ ןלָאז ןוא רעּביײװװקרַאמ יו ןָאטנָא ןטסימוא ךיז ןלָאז ןעמס

 .ןּבעל סָאד ןעקנעש נינעק םעד לָאז ןעמ זַא ,קידנרעדָאפ ,למוט ַא

 טריפעגנָא עקַאט ןַאד ןיא טייקיטעט עשיטסיכראנָאמ עסיוועג א

 טעּברַא רעשיטסיכרַאנָאמ רעצנַאנ רעד ןופ ּפָאק רעד ןוא ןרָאװעג

 ,ץַאּב ןעמָאנ ןטימ ןַאמ רעכייר ַא ןעועג זיא טייצ רענעי ןיא

 -רַאנָאמ א ןפורוצסיורַא םישעמ טעּברַאעג טָאה רע .ןָארַאב ַא

 נינעק םעד טעוװ ןעמ ןעוו ,גָאט םעד ןיא דנַאטשפיוא ןשיטסיכ

 ןוא שטנעמ רעטנאװעג א רעייז ןיילַא .עניטָאליג רעד וצ ןריפ

 טימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה ,טולּפ ַא ןוא טסירוטנַאװַא ןַא ךָאנ וצרעד

 ףיוא טלעטשענקעװַא ךיז נָאט םענעי ןיא ,ןטסיכרַאנָאמ יירד ךָאנ

 ,נינעק םעד ןריפכרוד טפרַאדעג טָאה'מ ואוו ,ןסָאנ יד ןופ רענייא
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 "עגסיוא רע טָאה ,דרעװש ַא ךיוה רעד ןיא קידנּכױהפיוא ןוא

 ;ןגירש'

 !גינעק םעד טעוועטאר ,ןשטנעמ עשיזיוצנַארפ ---

 ןטסיכרַאנָאמ ריפ יד ןופ ייווצ .?מוט א ןרָאװעג זיא דַאּב

 ןַאּב ןָארַאּב םעד .טעגרהרעד ייז טָאה'מ ןוא טּפַאכעג ןעמ טָאה

 .ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא םענייא ךָאנ ןוא

 "עג טשינ ןצנַאגניא םעד ןגעוו טָאה רעט-16 רעד סיאול ןוא

 טָאה ןוא עטערַאק רעד ןופ לקניוו ַא ןיא ןסעזענ זיא רע .טסואוו

 .טעּבעג ַא טעשטּפעשעג ,ךיז רַאפ ,ליטש

 עניטָאליג רעד וצ זיּב םערוט-לּפמעט םנופ געוו רעד שטָאכ

 ןיִּב ,העש ייוצ טרעיודעג ךָאד סע טָאה ,רעצרוק ַא ןעוועג זיא

 .ןעמוקענוצ ןיהַא זיא עטערַאק יד

 יַּפִא גינעק רעד טָאה ,טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה דרעפ יד ןעוו

 ,חלג םוצ ךיז קידנדנעוו ןוא ךוּב-טעּבעג םנופ ןגיוא יד ןסירעג

 .טגָאזעג רע טָאה ,ןסעזענ םיא ןּבעל זיא סָאװ

 .ןעמוקעגנָא ןיוש ןענעז רימ זַא ,ךיז טכוד רימ ---

 ןכַאמ טשינ ןלעוו ןטסיכרַאנָאמ יד זַא ,רעכיז ןייז וצ ידכ

 ,ץַאלּפ םעד ןעמ טָאה ,טונימ רעטצעל רעד ןיא דנַאטשפיוא ןייק

 ,ןטַאמרַאה טימ טלגנירעגמורַא ,ןענַאטשעג זיא עניטָאליג יד ואוו

 טלעטשענסיוא ןעוועג ןענעז סע ואוו ,זיירק םניא ,ןטימ ןיא ןוא

 שטשנַאּבַארַאּב טרעדנוה א ןענַאטשעג ןענעז ,ןענָאנַאק ענעפָא יד

 ,סעק

 -ארד ןעזעג ןעמ טָאה ,טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ,םוטעמוא

 ןיא ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה םוטעמוא ןוא ,דרעפ ףיוא קידנטייר ,רענוג

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןענָאילַאטַאּב עטנפָאװַאב-טוג ןניוא יד

 .עידרַאוונג

 טָאה ,עניטָאליג רעד וצ טריפעגוצ גינעק םעד טָאה'מ ןעוו

 ןוא לטנַאמ ןטשרעּביױא םעד ךיז ןופ ןפרַאװענרעטנורַא ןיילַא רע

 םעד יירפ ןכַאמ וצ ידכ ,דמעה םנופ רענלָאק םעד טעיליּפשענּפָא

 .עניטָאליג רעד ןופ רעסעמ ןרַאפ זלַאה

 ןמיס ןייק וליפַא קידנזייװסױרַא טשינ ,ןָאטעג סָאד טָאה רע

 ,טײקכַאװש - ןופ
 -םיוא ןעוועג םיא ייַּב ןיוש זיא דמעה םנופ רענלָאק רעד ןעוו
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 רע ןעוו ןוא ,חלנ ןרַאפ ינק יד ףיוא ןלַאפעג רע זיא ,טעיליפשענ

 םינילת יד ןופ רענייא יװ ,ןעזרעד רע טָאה ,ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה

 .קירטש ַא טימ םיא וצ וצ טיינ

 -עננָא םיא רעט-16 רעד סיאול טָאה -- ?סָאד זיא סָאװ ---

 ףיא לעוװ סָאד ?ןדניּב ךימ טליוו ריא --- ,טרעדנואוורַאפ טקוק

 !ןזָאלרעד טשינ

 -עג ךיז טָאה רע .ןפלָאהעג טשינרָאג רעּבָא םיא טָאה סע

 טריפענפיורַא םיא טָאה'מ ןעוו ןוא ,טנעה יד ןדניּב ןזָאל .טזומ

 ןּבָאה ןענַאּבַארַאּב עלַא ןוא עניטָאליג רעד ןופ ךעלּפערט יד ףיוא

 :ןעיירש ןּבױהעגנָא לָאמַא טימ רע טָאה ,ןּפַאלק ןעמונעג

 .!ןגָאז סעּפע ליוװ ךיא !ןייז לָאז ?יטש ,סעקישטשנַאבַארַאּבכ ---

 -טסעפ ליפ ױזַא ןעוועג טנעמָאמ םענעי ןיא זיא ןָאט ןייז ןיא

 "רעד ךיז ןּבָאה סעקישטשנַאבַארַאּב עלַא ןזַא ,לעפַאּב ַא ןופ טייק

 .ןּפַאלק טרעהעגפיוא ןּבָאה ןוא ןקָארש

 עמיטש ןייז ןּביוהעגנפיוא רעט-16 רעד סיאול טָאה ןַאד ןוא

 :רעכעה ךָאנ

 ךיא !קידלושמוא --- ,ןגירשעג רע טָאה --- ,ּברַאטש ךיא --
 ךימ טָאה'מ עכלעוו ןיא ,סנכערּברַאפ יד ןיא קידלוש טשינ ןיּב

 ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עֶלַא יד רעּבָא בינרַאפ ךיא .טנָאלקעגנָא
 ןיימ זַא ,טָאנ טעּב ךיא ןוא ,טכַארּבעג קילגמוא םעד רימ ףיוא

 -קנארפ ףיוא ןלַאפ טשינ לָאז ,ןסָאנרַאפ טציא טרעוו סָאװ ,טולּב

 ...קלָאפ ךעלקילגמוא ,ָאד עלַא ריא ןוא ,ךייר

 םיא טָאה רעטנַאס רעּבָא ,ןדער רעטייו טלָאװעגנ טָאה רע

 :טלעטשענּפָא

 -ער ןטלַאה וצ טכַארּבעג טשינ רעהַא ךייא ּבָאה ךיא ---
 -- ,טגָאזעג רעריפ רערענָאיצולַאװער רעד םיא טָאה --- ,סעד

 !עניטָאליג רעד ףיוא ןּברַאטש וצ רָאנ

 ,ררעפ א ףיוא קידנטייר ןסעזעג זיא רעכלעוו ,ריציפֶא ןַא
 ןפיוא ןגירשעג רע טָאה ייּברעד ןוא דרעווש ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה

 ;:לוק

 !טּפַאלק !טּפַאלק ,סעקישטשנַאּבַארַאּב ---

 ןוא .ןּפַאלק ןּביֹוהעגנָא לָאמַא טימ ןּבָאה סענַאּבַארַאּב עלַא

 ךרעטנוא קעװַא נייל א ןּבענעג לענש גינעק םעד ןעמ טָאה ; ןַאד
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 ןיוש זיא קילבנגיוא ןייא ןיא ןוא -- קירטש ןטימ יצ ַא ,רעסעמ

 .שיוק ןיא ןנעלענ ּפָאק רעטקַאהעגּפָא ןייז

 -רוק ַא .סמעטָא עטּפַאכרַאפ טימ ןייטש ןּבילּבעג ןענעז עֶלַא

 .-גוי ַא ,םינילת יד ןֹופ רענייא ןעוו ןוא ,ליטש ןעוועג זיא עלייוו עצ
 .ךיוח רעד ןיא ןּביוהעגפיוא טָאה ,קיצנַאװצ רָאי ַא ןופ ?רוחּב רעג

 ,טולּב ןענורעג טָאה סע ןכלעוו ןופ ,ּפָאק ןטקַאהעגּפָא סנינעק םעד

 :תולוק טרעהרעד ןטייז עֶלַא ןופ ךיז ןּבָאה

 !קלָאפ סָאד לָאז ןּבעל --- |

 !קילּבוּפער עיירפ יד לָאז ןּבעל ---

 ראי םניא ,רַאונַאי ןט-21 םנופ גָאט םניא ןעשענ זיא סָאד
38. 

 ןליפַא ;טיירפעגנ קרַאטש ןַאד ךיז ןעמ טָאה ןירַאּפ ןיא

 םעד סיאול ףיוא טאהעג תונמחר ןּבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעיורפ ךס ַא
 -ניא יד ןיא זַא ,ןענַאטשרַאפ ןּבָאה ,ןשטנעמ א ףיוא יו ,ןסס60

 טוומעג םיא ןעמ טָאה קילּבוּפער רענעפַאשעגיײינ רעד ןופ ןסערעט

 יד גָאט םענעי ןיא עקַאט םעד רעּביא זיא .טיוט םוצ ןטפשמרַאפ

 יד טרעהרעד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןעוו ןוא ,סיורג ןעוועג דיירפ

 ,טסואוועג יז טָאה ,ןסַאנ רעזירַאּפ יד ןופ ךיז טגָארט סָאװ ,דיירפ

 -עג ךיוא טָאה יז .חנמלא ןַא ןיוש זיא יז זַא ,טיידַאּב סָאד סָאװ

 ןפױלטנַא וצ ןּבעגנייא טשינ ריא ךיז טעוו'ס בוא זַא ,טסואוו
 ּפָאק ריא --- ףוס ןּבלעז םעד ןּבָאה ךיוא יז טעװ ,שינעגנעפעג ןופ

 .עניטָאליג רעד ןופ רעסעמ ןפרַאש ןרעטנוא ןלַאפ ךיוא טעוו

 טָאה ,עיצולָאװער רעד ןופ רעריפ רעסיורג רעד ,ןָאטנַאד ןוא
 םניא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עדער רעד ןיא ןוא .טריפמואירט
 :טגָאזעג רע טָאה ,טנעװנָאק

 ןּבָאה עּפָארייא ןופ רעשרעה עטניורקעג עטקינייארַאפ יד,

 ,עקשטנעה ַא טָאטשנָא ,סיפ יד וצ ייז רימ ןּבָאה ,טעשַארטסעג זנוא
 ' "'!נינעק ַא ןֹופ ּפָאק םעד ןפרָאוװעגוצ

 ןייק טימ ןענעכער טנָאקעג טשינ ךיז טָאה עיצולָאװער יד
 ,ןטנעמיטנעס
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 ןצטכא לטיּפַאס

 ןאלפ רעטנַאװעג ךעלנייװע ורעטיוא דעד
 יעגנעצעג ןּופ טענַאזענַא ידאװ ןחעַארּוצשױדַא
 יז ןַאטעו טַאה דעטּבילעג ריא סַאװ - .שינ

 .ןעחעטַאד וצ
 ןייק טשינ ןעװעג עבטּב זיא רעט:16 רעד סיאול שטָאכ

 ,טקַאפ םעד טרעױדַאּב טשינ ךָאד רענייק טָאה ,שטנעמ רעטכעלש

 .עניטָאליג רעד ףיוא ּפָאק םעד טקַאהענּפָא םיא טָאה'מ סָאװ

 "סעווש עקיצנייא ןייז ןוא רעדניק ייווצ ענייז ,ּבייוו ןייז זױֿלּב

 טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ,טיוט ןייז טרעױדַאּב ןּבָאה טעּבאזילע רעט

 .רעדיילקירעיורט ןגָארט וצ ןּביױלרע ריא לָאז'מ זַא ,ןטעּבעג טָאה

 רעד ןוא סנעװַארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,רעדיוו ,רעדירב ייווצ ענייז

 ךיז ןּבָאה ,דנַאלסױא ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ַאוטרַא'ד ץנירּפ

 "עז ןצרַאה ןיא ףיט ,טרעקרַאפ .ןצרַאה םוצ ןעמונעג קיניײװ סָאד

 זַא ,טּביױלנעג ןּבָאה ייז לייוו ,ןופרעד ןדירפוצ ןעוועג רָאנ ייז ןענ

 םוצ רעטנענ םריפ סָאװ ,געו ַא ףיוא קעװַא ייז טלעטש סָאד

 ...ןָארט

 ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,ןטסילַאיִאר עשיזיוצנַארפ יד ןשיווצ

 ;ןהמוהמ עצנַאנ ַא טכַאמעג טיוט סגינעק םעד טָאה ,דנַאלסיױא ןייק

 "נעטערּפ רעד זַא ,ןטלַאהעג ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז סע

 םנעװָארּפ ןופ ץנירּפ רעד ןייז רעטציא ףרַאד ןָארט ןרַאפ טנעד

 עשידנעלסיוא ןֹופ ףליה רעד טימ ,טעוו'מ יו ,םעדכָאנ זַא ןוא

 םלַא ןרעוו טניורקעג רע לָאז ,עיצולַאװער יד ןקיטשרעד ,ןעײמרַא

 ,ןטלַאהעג ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענעז'ס ןוא .גינעק

 ןעניורק סיאול-לרַאש ץנירּפניױרק םעניילק םעד ןעמ לָאז ןַאד זא

 ,לגניי ַא ךָאנ זיא רע יו ױזַא ןוא ,רעטנצעּביז רעד סיאול סא

 ,הכולמ יד ןריפ לָאז סָאװ ,טנעגער ַא ןלעטשוצ םיא וצ ןעמ לָאז

 ןעמ טָאה ,טנעגער רעד ןייז לָאז סע רעוו ,םעד ןנעוו קידנדער ןוא

 .טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןעמָאנ םעד טנַאמרעד ךיוא

 -עז סָאװ ,ןשטנעמ :ענדָאמ ןעוועג סָאד זיא םורַא ןוא םורַָא

 יו ,רענעלּפ ןכַאמ ,דנַאל רעייז ןופ ןרָאװעג ןגיּפשעגנסױרַא ןענ
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 -עז עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ ןוא ,דנַאל סָאד ןריגער וצ ױזַא

 עכעלגעמ סלֵא טנָאמרעד ןרעוו ,שינעגנעפעג ןיא טרַאּפשרַאֿפ ןענ
 : .רעשרעה

 -עג ןּבָאה ןטסיכרַאנָאמ יד :ענַאל יד ןעועג זיא ױזַא רעּבָא
 יו טקנוּפ ,גנַאגרעּביא ןַא זיולּב ןיא עיצולָאװער יד זַא ,טּביױלג
 טימ ןעמונראפ ןעװעג טייצ עצנַאג יד ןענעז ייז ןוא ,הפגמ ַא

 .ןעגנורעושרַאפ ןוא רענעלּפ ערעגָאיצולָאװער-רטנַאק
 ףַארג רעשידעווש רעד טעּברַאעג טָאה ערעדנַא עלַא יװ רעמ

 -ענ טשינ טָאה רע .טענַאוטנַא ירַאמ ןופ רעטּבילעג רעד ,ןעזרעפ
  ןיא טעּברַא ןייז ןיא רעֹּבֶא ;טלעװ יד טגיילעגנייא טָאה רע ,טור

 רע ;עכעלנעזרעּפ ַא רָאנ ,עיציּבמַא עשיטילַאּפ ןייק ןעוועג טשינ
 ןלעטשוצּפָא טשינ ךיז טיירג ןעוועג רעירפ יו רעמ ךָאנ טציא זיא
 ..עטּבילעג ןייז ןעװועטַאר וצ יּבַא ,ךַאז ןייק רַאֿפ

 ןכָאנ ,טענַאוטנַא ירַאמ טָאה םערוט-לּפמעט םניא ןליפַא ןוא
 ןיא ןלעטש וצ ךיז ױזַא יו ,געוו ַא ןענופעג ,ןַאמ ריא ןופ םיוט
 ,ןטסילַאיַָאר יד טימ ךיױא ןוא ןטּבילעג ריא טימ גנודניּברַאפ
 ןקיטשרעד וצ גנונעפָאה יד ןּבעגעגפיוא טשינ ץכַא ןּבָאה עכלעוו
 | .עיצולָאװער יד

 טָאה יז סָאװ ,םעד קנַאד ַא ריא סָאד ךיז טָאה ןּבעגעגנייא
 רעטנענ יז טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא רַאפ .רעּבױצ ןכעלּבייו ךס ַא טַאהעג
 -ןצייב רעביוצ םעד טָא ןעוועג ךעלנעממוא טושּפ זיא ,טנעקרעד
 ןופ עקינייא זַא ,ױזַא ןעמוקעגסיוא רעּבירעד זיא'ס ןוא ,ןייטש
 ,ןרענָאיצולַאװער עטוג ןעוועג אקוד ןענעז עכלעוו ,רעטכעוו יד
 ןדנוּבעגוצ ױזַא ןרָאװעג םישדח עכעלטע ןֹופ ףױלרַאפ ןיא ןענעז
 -ןיאַאּב יז ױזַא יו ,טקרעמַאּב טשינ ןיילַא ןּבָאה ייז זַא ,ריא ןצ
 ןיא ץלַא ריא רַאפ ןָאט וצ טיירג ןעוועג ןענעז ייז ןוא ,ייז טסולפ
 ...טלעוו רעד

 -ןקנָאקעג ךעלשּפיה טָאה יורפ רענייש רעד ןופ רעּבױצ רעד
 ,רעטכעוו עסיוועג ןופ ןּפיצנירּפ ערענָאיצולָאװער יד טימ םריר
 ןענעז ייז זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג םינּפפ וי";ב ןּבָאה עכלעוו
 | ..ד"א וצ גנערטש רעייז

 קרַאטש רעייז ןרָאװעג ריא ןענעז עכלע:, ,רעטכעוו יד ןשיווצ
 ,רעטיפעל ןוא ןאלוַאט --- ייווצ ןעוועג ןענעז ,ןּבעגעגרעּביא
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 רע זַא ,ןָאטעג גָאז ַא טייחרעליטש לָאמנייא ריא טָאה ןַאלוַאמ

 "עג טָאה יז ןעוו ןוא ,רָאנ ל?יוו יז סָאװ ,ריא רַאפ ץָאט וצ טיירנ זיִא

 ךרוד לָאמנייא יז טָאה ,ןזָאלרַאפ םיא ףיוא ךיז ןָאק יז זַא עז

 יאס ןסיוועג ַא ,טניירפ ַא ןריא וצ ווירב ַא טקישעגרעּבירַא םיא

 . .יעיַאשזרַאשז ןעמָאנ ןטימ ,טסיכראנ

 :ןּבירשעג יז טָאה ווירּכ םניא

 לווירּב ןיימ ןּבעגרעּביא ךייא טעוו סָאװ ,ןשטנעמ םעד ףיוא,

 .ןזָאלרַאפ ךיז ריא טגעמ ,ןעמָאנ ןיימ ןיא ךייא טימ ןדער ןוא

 ענייז סייװ ןוא םיא ןעק ךיא טניז ,ןטַאנָאמ ףניפ ןיוש זיא'ס

 י',ןליפעג

 רעטכעוו ַא זיא ןַאלוַאט זַא ,טרעהרעד טָאה יעיַאשזרַאשז ןעוו |

 ןפלעהוצסיורַא טיירג זיא רע זַא ןוא שינעגנעפעג-לּפמעט םעד ןיא

 קרַאטש ךיז רע טָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ ןעװעטַאר וצ ןַאלּפ א ןוא

 טסיכרַאנָאמ רעשיטַארקָאטסירַא רעד ,ןשטנעמ עדייב .טיירפרעיז

 ןּבױהעגנֶא ךיז ןּבָאה ,טַאדלָאס "?רערענָאיצולָאװער,, רעד ןוא

 יװ ,ןַאלּפ ַא טעּברַאעגסױא ןּבָאה עדייב ןוא ,םייהעג ןיא ןפערט

 עצנַאנ יד ןוא םענַאוטנַא ירַאמ שינעגנעפעג ןופ ןריפוצסיורַא ױזַא

 .עילימַאמ

 יעג טָאה'מ ןוא רעטגַאװעג ַא רעייז ןעוועג זיא ןַאלּפ רעד

 שינעגנעפעג ןופ ןריפסיורַא םורָאװ ,ךס א רעייז ןלעטשנייא טפרַאד

 -- ריּפ רָאנ ,ןשטנעמ ןייא רָאנ טשינ טפרַאדעג ךָאד ןעמ טָאה

 סָאד ןוא ,ןירעגעווש ריא ןוא רעדניק ייווצ עריא ,טענַאוטנַא ירַאמ

 טפרַאדעג ייז ןעמ טָאה ןריפסורַא ?ייוו ,רעווש רעייז ןעוועג זיא

 .זייווקיצנייא טשינ ,לָאמַא טימ עא

 ירַאמ ,ןעיורפ ענעסקַאװרעד ייווצ יד ךיז ןּבָאה ,ןַאלּפ ןטיױל

 ןיא ןָאטנָא טפרַאדעג ,טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ יד ןוא טענַאוטנַא

 "יטש ייז רַאפ טכַארּבעג ןַאלוַאט טָאה סָאד ןוא ,רעדיילק עשרענעמ

 "םױרַא ׁשִיוי" יולרע ןַא ייז רַאפ טגרָאזרַאפ ךיוא טָאה רע .טייהרעּכ

 סע ;רעטי עטנּפָאװַאּב ןעייטש סע ואוו ,רעיוט ןכרוד ןייגוצ

 םֵאו ,סרָאטלעּפסניא ייוצ ןענעז סָאד זַא ,ןסייה טלָאזעג טָאה

 ןוא ,גנונדרַא ןיא ץלַא ןיא עמרוט ןיא יצ ,ןעז ןעמוקענ ןענעז

 טייּב'ס ןעוו ,טכַאנרַאפ טפרַאדעג ייז ןּבָאה רעיוט םנופ ןײנסױרַא
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 -רעטסניפ ןרעוו ןָא ןיוש טּביוה ןסיורד ןיא ןעוו ןוא ךַאוו יד ךיז

 .ךעלי

 ,רעדניק ייווצ יד ןריפוצסיורַא ןעוועג זיא ץלַא יו רערעווש

 טעוװ רעיוט םייּב םורָאװ ,ץנירּפניױרק םעד ןוא ןיסעצנירפניורק יד

 ךָאד טעװ ןַאד ןוא ,ןענעז ייז רע ,ןּפַאכ דלַאּב ךָאד ךיז ןעמ

 טענַאוטנַא ירַאמ ןליפַא ביוא לייוו ,ןלַאפכרוד ןַאלּפ רעצנַאנ רעד

 ,ןסיורד ןיא ןייז ןַאד ןיוש ןלעװ טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ יד ןוא

 ךיילנ ךָאד טעווס ?ייוו ,ןּפאכ דלַאּב ךיוא סיוועג ייז ןעמ טעוו

 -סיורא ננורעװשרַאפ ַא טימ ןָאט וצ ןעמ טָאה ָאד זַא ,רָאלק ןרעוו

 .עילימַאמ עכעלנינעק עצנַאנ יד שינעגנעפעג ןופ ןריפוצ

 :לטימ א ןענופעג טָאה ןעמ זיּב ,טכַארטעג ננַאל ןעמ טָאה

 ןַאמ 8 רענייא טעּבראעג טָאה שינעננעפעג ןופ ףיוה ןיא

 רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב זיא טעּברַא ןייז ,קַאשז ןעמָאנ ןטומ:

 ןטלאהעג ייז ןוא סענרעטמַאל יד ןוא ןּפמָאל יד ןדנוצעננָא טָאה

 ןעוו ,רעירפ ןעמוק רע טנעלפ ,ךעלנייוועג יו ןוא ,גנונעדרָא ןיא

 טייצ ןּבָאה לָאז רע ידכ ,קיטכיל ןעוועג ךָאנ זיא ןסיורד ןיא

 .סענרעטמַאל ןוא ןּפמָאל עֶלַא יד ןקיניירוצסיוא:

 ייווצ ענייז טימ רָאנ ,ןייֵלַא טשינ ןעמוק טפָא טגעלפ קַאשז

 -סױרַא ןטַאט םעד ןגעלפ ייז ;עלענניי ַא ןוא עלעדיימ ַא ,רעדנוסי
 זַא ,ױזַא טכַאמענ רָארנ ךיז טָאה'ס ןוא ,טעּברַא רעד ןיא ןפלעה

 סָאװ ,סקואוו ןּבלעזמעד ןופ ןעוועג ןענעז רעדניק ייווצ סקַאשז

 ,רעדניק ייווצ סטענַאוטנַא ירַאמ

 -ַאנ ןטימ רענייא ,טניירפ ַא סנַאלוַאט ןַא ,ןּבילּבעג זיא

 םנופ רעדניצנַאןּפמָאל רעד סלַא ןּבעגנָא ךיז לָאז ,דרַאקיר ןעמ

 יו ,םעדכָאנ טקנוּפ רעיוט םוצ ןעמוקוצ לָאז רע ;םערוט-לּפמעט

 טימ ,שינענייצ א ןזייוו לָאז ןוא ךַאוו יד ןטייּב טרָאד טעוװו ןעמ

 ייברעד ןוא ,רעירפ ךָאנ ןנרָאזַאּב ןיוש םיא טעװ ןַאלוַאט סָאוװו

 יד ןעוו ,קירוצ העש ַא טימ ןזַא ,עטכישעג ַא ןלייצרעד רע לָאז

 -עג רע טָאה ,רעיוט םייּב ןענַאטשעגנ ךָאנ זיא ךַאי יילידרעירפ

 זַא ,עלעגניי ַא ןוא עלעדיימ ַא ,רעדניק ייוצ עניז .- + טקיש

 ךָאד טעװ ןַאד ןוא .ןּפמָאל יד ןקיניר םיא רַאפ ?ייוורעדןלָאז ייז
 םעד ךרוד רע לָאז ?סיּבַא רעטעּפש זַא ,ךעלריטַאנ ץנַאג ןייז ןיוש

 עלעדיימ א ,רעדניק ייוצ טימ ןעמַאזוצ ןײגסױרַא רעיוט ןּבלעז
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 "גייא טשינרָאג טעוװ רעטכעוו יד ןופ םענייק ןוא ,עלעגניי ַא ןוא

 זיא ,טריפעגסיױרַא סָאװ רָאנ טָאה'מ סָאװ ,עלעגניי סָאד זַא ,ןלַאמ

 יד ןעמעוו ,''רעטנצעּביז רעד סיאול , יוװ ,רערעדנַא ןייק טשינ

 .ןָארט ןשיזיוצנַארּפ ןפיוא ןענניווצוצפיורַא ךיז ןּביילק ןטסילַאיַאר

 ןעמופ טעװ דרַאקיר ןעוו זַא ,טכַאמענּפָא ןעוועג וליפַא זיא'ס

 ןעיירשעצ טשרמולכ ךיז ןַאלוַאט לָאז ,רעטעּפָאסרַאפ ַא ןפיופ וצ

 "עג ויא רע סָאװרַאפ ,ךעלטקניּפ טשינ זיא רע סָאװרַאפ ,םיא ףיוא

 .טעּפש ױזַא ןּפמָאל יד ןקיניירפיוא ןעמוק

 "רַאשז טַארקַאטסירַא רעד זַא ,טכַאמענּפָא ןעוועג ךיוא זיא'ס

 רעד ןיא .סעטערַאק ייווצ טיירגעגוצ ןּבָאה ןסיורד ןיא לָאז יעיַאשז

 -ניירַא ,ןיעיַאשזרַאשז טימ ןעמַאזוצ ,ךיז ןלָאז עטערַאק רעטשרע

 רעד ןיא ;ץנירּפנױרק רעניילק רעד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ :ןצעז

 ןוא ,ןַאלַאט ןוא טעּכַאזילע ןיסעצנירּפ יד --- עטערַאק רעטייווצ

 ןוא רעטכָאט סטענַאוטנַא ירַאמ -- עטערַאק רעטירד רעד ןיא

 .דרַאקיר

 "עג ןיוש זיא ףרָאד םענעפרָאװרַאפ א ןיא גנוניואוו ַא ןליפַא

 -עג ייז ןּבָאה טרָאד .עילימַאפ רעצנַאנ רעד רַאפ טיירגענוצ ןעוו

 ןוא למוט רעד ןייגרעּביא טעוו'ס זיּב ,טייצ עצרוק ַא ןייז טפרַאד

 .ץענערג יד ןּפַאכרעּבירַא טפרַאדעג ךיז ייז ןּבָאה םעדכָאנ

 -סיוא ןַאלּפ ןצנַאג םעד טָאה ןעמ זיּב ,טרעיודעג גנַאל טָאה'ס

 לָאז ןריפכרוד זַא ,ןּבילּכעג זיא'ס ןוא ,טיירנעגוצ ןוא טעּברַאעג

 .ץרעמ ןט-28 םעד םיא ןעמ

 םענעי ףיוא טרַאװעג דלודענמוא טימ טָאה טענַאוטנַא ירַאמפ

 ײרטנָאק רַאפ רענעלּפ טַאהעג סיוועג ןיוש טָאה יז ןוא נָאט

 עלַא ןעיצוצּפָא ױזַא יו ,דנַאלסױא ןיא טעּברַא רערענָאיצולָאװער

 ןופ ץנירּפ םעד ,רעדורּב סנַאמ ריא ןופ תוחוכ עשיטסיכרַאנָאמ

 .ןוז ריא םורַא ןרירטנעצנָאק ייז ןוא ,סנעווָארּפ

 םנינעק םעד גנולעטש ַא רַאפ סָאװ ,טמיטשַאּב טשינ זיא'ס

 יצ ןוא ,ןַאלּפ םוצ ןעמונעגנָא ןּבָאה דנַאלסיױא ןיא רעדירּב ייווצ

 ןּבָאה ייז ּביוא רעּבָא .ןופמרעד טסואווענ ןיימענלַא ןיא ןּבָאה ייז

 ייכרוד לָאז ןַאלּפ רעד זַא ,ןשטנואוועג רעכיז ייז ןּבָאה ,טסואוועג ָאי

 ױיַּב סָאד טלָאװ ,ןרָאװעג טריפעגכרוד טלָאװ רע ןעוו לייוו ,ןלַאּפ

 ..ןָארט םנופ רעטייוו רעדיוו ןיוש ןעייטש ייז זַא ,ןסייהעג . יז
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 עיצולָאװעד-רטנַאק רעד ןופ רעריפ יד ןענעז םעד ןיא ןוא
 ,ענעי יו טקנוּפ ;עיצולָאװער רעד ןופ רעריפ יד םִימ ךיילנ ןעוועג
 -וופק רעד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טלָאװעג טשינ ךיוא יד ןּבָאה
 .ןפױלטנַא וצ טייקכעלגעמ ַא ןּבָאה ןלאז ץנירּפניױרק רענ

 -ןטנַא ירַאמ ןיא ,ןעמוקעג ןזיא גָאט רעטמיטשַאּב רעד ןעוו
 ןַאלוַאט זַא ,טרַאװעג ץלַא טָאה יז ;קיאורמוא רעייז ןעוועג טענַא
 ןיא ןטיירג ךיז ָאז יז ןַא ,ןכייצ א ןּבעג טייהרעליטש ריא לָאז
 ןוא ,ןּבעגעג טשינ ןכייצ ַאזַא ריא טָאה ןַאלוַאט רעּבָא ,ןיירַא געוו
 ןענופעג ךָאד טָאה ןַאלַאט זיּב ,געט ןוא געט קעװַא ןענעז ױזַא
 זיא רענייק ןעוו רעטרעוו רַאַּפ ַא ריא טימ ןדער וצ טייהנגעלעג א
 םעד לייוורעד טָאה'מ זַא ,טנָאזעג ריא טָאה רע ;ָאטשינ ייּברעד
 : ,ןבענפיוא טזומעג ןַאלּפ

 טזומעג לייוורעד ןַאלּפ םעד טָאה'מ סָאװרַאפ ,ךַאזרוא יד
 ךיירקנַארפ ןיֹוׁש זיא טייצ רענעי ןיא לייוו ,ןעוועג זיא ,ןּבעגפיוא
 ויוש לָאמ סָאד ןוא ,גירק ַא ןיא טרעטנַאלּפעגניירַא ןעוועג רעדיוו
 עלַא טימ טעמכ רָאנ ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד טימ ןיולב טשינ
 .רַאפעג סיורג ןיא ןעוועג זיא דנַאל סָאד .עּפָאריײא ןופ תוכולמ
 -עג טשינ גנַאל ןיוש טעװ'ּפ זַא ,ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה ןעגנַאלק
 ןיוש ןלעװ תוכולמ עטקינייארַאפ יד ןופ ןעיײמרַא יד ןוא ןרעיוד
 -טּפיוה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא טָאה'מ לייו ןֹוא ;זירַאּפ ןיא ןייז
 טָאה ,,ןעגנורעוושרַאפ עשיטסיכרַאנָאמ רַאפ טאהעג ארומ טָאטש
 ךַאװו עגנערטש א טלעטשעגקעװַא ןגעוו עֶלַא ףיוא רעּבירעד ןעמ
 | .טזָאלענסױרַא טשינ םענייק טָאה'מ ןוא

 ןריפוצסױרַא ןַאלּפ םעד ןבעגפיוא טזופעג ןעמ טָאה רַאפרעד
 -ַאֿפ עכעלנינעק עצנַאג יד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ שינעגנעפעג ןופ
 - .עילומ

| 
 ,שרעדנַא לסיּבַא ןעוועג ןיוש זיא ענַאל יד ןעוו ,רעטעּפש

 .ןַאלּפ רעדנַא ןַא טעּברַאעגסױא ןעמ טָאה
 רעירפ לָאז'מ זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב זיא ןַאלּפ רעיינ רעד

 םייוו ,טענַאוטנַא ירַאמ שינעגנעפעג ןופ ןעװעטַארסױרַא ץלַא ןופ
 ףייורעד ןעמ לָאז ערעדנַא יד .רַאפעג סיורג ןיא ןיא ןּבעל ריא
 ,ןזָאלרעּביא

: 
 ןַאלּפ םעד ןריפכרוד טלאזעג ןּבָאה רעטיּפעל ןוא ןַאלוַאט .;
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 -נעפעג ןופ ןיגינעק יד ןריפוצסױרַא ןעמונעגרעטנוא ךיז ןּבָאה ייז

 -ַאשזרַאשז טניירפ ריא ןופ טנעה יד ןיא ןּבענרעּביא יז ןוא שינעג

 .ךיירקנַארפ ןופ ןריפסיורַא זיא'ס יװ ןיוש יז טעוו רע ןוא יעי

 רעּבָא ,ףיורעד ןעגנַאגעגנייא גנַאּפנָא ןיא זיא טענַאוטנַא ירַאמ

 ןיוש יז טָאה ןַאלוַאט ןוא ןעמוקענ זיא טייצ עטמיטשַאּב יד ןעוו

 ,ןגָארקעג הטרח יז טָאה ,שינעננעפעג םנופ ןריפסיורַא טלָאזעג

 "ניק יד ןזָאלרעּביא ןוא ןייֵלַא קעװַא טנָאקעג טשינ טָאה יז לייוו

 ...רעד

 טנָאזעג יז טָאה --- ,רימ ףיוא זנורּב ןייז יאדוא טסעוו וד --- |

 םוצ ןעמוקעג ןיּב ןוא טקנעדַאּב ךיז ּבָאה ךיא רעּבָא --- ,ןענַאלוַאמ

 זיא ָאד ,עקַאט תמא .ןיילַא ןענַאד ןופ ןפיולטנַא וצ טשינ סולש

 ,ןברַאטש וצ רעסעּב ךָאד זיא סע רעּבָא ,רַאפעג ןיא ןּבעל רעזנוא

 .ןסיוועג םענענייא םעד ןגעק ןעלדנַאה רעדייא

 ןרָאװעג יעיַאשזרַאשז טַארקַאטסירַא םעד רַאפ ןזיא לייוורעד

 וצ ןסָאלשַאּב טָאה רע ןוא ךיירקנַארפ ןיא ןּבײלּברַאפ וצ ךעלרעפעג

 .דנַאלסױא ןייק ןפיולטנַא

 רַאט ךרוד ,טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,ןפָאלטנַא זיא רע רעדייא

 | .ווירב ַא טקישעגוצ םיא ,ןענַאֿל

 רעדיוװ ךייא טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ ךיא ךעלקילנ יו,

 ךיא,, -- ,ןּבירשעג ווירּב םענעי ןיא יז טָאה --- ,"ןעז טנָאקעג

 רַאפ טָאה ריא סָאװ ,ןצַאשּפָא נונעג ןענַאק טשינ לָאמנייק לעיו

 ""!טנוזעג טרָאפ .ןָאטעג ריפ

 :רעטרעװ יד טימ יז טָאה ווירּב םעד טקידנעענ ןוא

 "!ןיא סָאד טלעוו עלַאטורּב א רַאפ סָאװ,,

 "עג ליפוזַא ריא רַאפ טָאה רעכלעוו ,טניירפ ןּבלעז םעד טימ

 יָארּפ ןופ ץנירּפ םוצ ווירּב ַא ןּבעגעגרעּביא ךיוא יז טָאה ,ןָאט

 ןופ רעטנעצ רעד ןעװעג דנַאלסױא ןיא ןיא רעכלעוו ,סנעוו

 םעד ,ןטּבילענ ריא רַאפ ןוא ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװער-רטנַאק

 "עג טייצ עצנַאנ יד ריא ןיא רעכלעוו ,ןעזרעפ ףַארנ ןשידעווש

 .עלעגניר ןדליג ַא ןּבעגענרעּביא יז טָאה ,ןעניז ןיא ןנעל

 יעג קיטסַאה ןעגנוריסַאּפ עשיטילָאּפ יד ךיז ןּבָאה ?ייוורעד

 קרַאטש טָאה גנוריסַאּפ עדעי ;רערעדנַא רעד רעּביא ענייא טנָאז|

 יד זַא ,ױזַא ןעמוקעגסיוא ץלַא זיא'ס ןוא רעטימעג יד טרעדורעצ
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 טשינ ןיא לַאזקיש ריא ןוא לָאשנָאװ ַא ףיוא טגנעה עיצולָאװער

 רעצרוק א ףיוא טָאה סָאװ ,גנוריסַאּפ עטסערג יד ןוא .טמיטשַאּב

 -דנַאה יד ןעוועג זיא ,דנַאל עצנַאג סָאד טרעדורעצ ךעלקריוו טייצ

 | .יערומויד לַארענעג ןופ גנול

 -לָאװער רעד ןופ לַארענעג, רעד ןסייהענ טָאה יערומויד

 -וצ טַאהעג םיא וצ ןּבָאה ןטסידנַארישז יד רָאנ טשינ .'!עיצ

 -וצ טָאהעג םיא וצ טָאה ,ןָאטנַאד יו ,ןאמ ַאזַא וליפַא רָאנ ,יורט

 סע ;טנעה יד ןיא םיא ייּב ןעועג זיא יײמרַא עצנַאג יד .יֹורט'

 -רעטָאפ סָאד ןוא עיצולָאװער יד טצישַאּב רע זַא ,ןסייהענ טָאה

 יד טרָאד ןופ טּביירט ןוא ךיירקנַארפ ןופ ןצענערג יד ייּב דנַאל

 סָאד -- לָאמַא טימ ןֹוא .תוכולמ עשידנעלסיוא יד ןופ ןעיימרא

 -- 1798 רָאי םניא ,ץרעמ טַאנָאמ םנופ ףוס םייּב ןעוועג זיא

 טָאה ,יערומויד לַארענעג רעד ,רע זַא ,םיצולּפ רָאנ ןעמ .טרעװרעד
 ןקיטסעפַאּב קירוצ ןוא עיצולָאװער יד ןקיטשרעד וצ טכַארטרַאפ

 !עיטסַאניד עשינָאּברוּב יד ןָארט ןפיוא

 רעד ןופ לַארענעג רעד זַא ,וצרעד ןעמוקעג זיא'ס ױזַא יו

 -אווער יד ןטאררַאפ וצ ןסילשַאּב גנילצולּפ רָאנ לָאז עיצולָאװער
 ,ןּבָאה ןליוו עקינייא ,רָאלק טשינ טציא זיּב ךָאנ זיא סָאד --- עיצול
 םיאול טָאה'מ יו ,םעדכָאנ גנוניימ ןייז ןטיּבעג טָאה יערומויד זַא
 סָאד ;עניטָאליג רעד ףיױא ּפָאק םעד טקַאהענּפָא ןטנצכעז םעד
 טָאה רע זַא ,םיא ףיוא קורדנייא ןקרַאטש ַאזַא טכַאמעג ןּבָאה לָאז
 .עיצולָאװער רעד וצ גנואיצַאּב ןייז ןטיּבעג ןצנַאגניא

 ןדנוּברַאפ ןעוועג ,טנייש סע יו ,םעד ןיא רעּבָא ןענעז סע
 ןדירפוצ טשינ רעייז ןעוועג זיא יערומויד ;ךיוא ןכַאזרוא ערעדנַא
 ,םעדכָאנ זירַאּפ ןיא ןּבעגעג םיא טָאה'מ סָאװ ,םינּפ-תלּבק םנופ
 אנוש ןשידנעלסיוא םנופ שרַאמ םעד טלעטשענּפָא טָאה רע יו
 ןעמענפיוא טרָאד םיא טעוו'מ זַא ,טניימעג טָאה רע ;ימלָאוװ ייבי
 -םוא טשינ טעמכ ךיז ןעמ טָאה ףוס םוצ ןוא ,דַארַאּפ סיורג טימ
 טשינ טושּפ ןּבָאה רעריפ ערענַאיצולָאװער יד ;םיא ףיוא םקוקעג
 ןּבָאה ייז לייוו ,ןַאד םיא ןופ ןזעוו ןסיורג-וצ ןייק ןכַאמ טלָאװעג
 ,רלעה ןסיורג ַא רָאג םיא ןופ ןכַאמ טעוו'מ ּביוא זַא ,טַאהעג ארומ
 ..רוטאטקיד רעשירעטילימ א וצ ןריפ ךָאנ סָאד טעוו

 -נאנעג טלָאמעד זיא טַארַאמ רעריפ רערענָאיצולָאװער רעד
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 טקידלושַאּב ךעלטנפע לַארענעג םעד טָאה רע זַא ,טייוו ױזַא ןענ

 ןעװעג טייצ רענעי ןיא זיא לַארענעג רעד רעּבָא .טַאררַאפ ןיא

 טושּפ גנוקידלושַאּב סטַארַאמ ןופ ךיז טָאה'מ זַא ,רעלוּפָאּפ ױזַא

 .הּפצוח רעסיורג ןייז וצ ןּבירשעגוצ סָאד טָאה'מ ןוא ,טכַאלעגסיוא

 ןדירפוצ ןעוועג טשינ ןײמעגלַא ןיא ןַאד ןיוש זיא יערומויד

 ןענעז עכלעוו ,ערעדנַא ךס ַא יװ טקנוּפ ;עיצולָאװער רעד ןופ

 רע טָאה ,םָארטש ןרענָאיצולָאװער םניא ןרָאװעג טּפעלשענניירַא

 רעיירפ ַא רַאפ גונעג ףייר טשינ ךָאנ זיא ךיירקנַארפ זַא ,ןטלַאהעג

 .ריא רַאפ גונעג זיא עיכרַאנָאמ עלענָאיצוטיטסנָאק ַא זַא ,קילּבוּפער

 ןופ ןפָארטעג קרַאטש טליפעג ךיז יערומויד טָאה םעד ץוח

 עכעלטע טנָארפ ןפיוא טקישעגוצ טָאה טנעוװנַאק רעד סָאװ ,םעד

 "ימ ןייז ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה ןלָאז סָאװ ,ןרַאסימָאק עשיטילָאּפ

 לייו ,ןענַאטשעגנָא טשינ סָאד זיא םיא .טייקיטעט רעשירעטיל

 ןוא שטנעמ רעקיצייגרע ןַא רעייז ןעוועג רוטַאנ רעד ןיא זיא רע

 .ךיז ףיוא ןלעטש וצ ליפוצ טַָאהעג ביל טָאה

 ןיא ,ןכַאז עלַא יד רעסיוא זַא ,ךעלנעמ רעייז ךיוא זיא'ס ןוא

 סָאװ ,ווירּב ַא ןיא םורָאװ .ךיוא ןרָאװעג טפיוקעגרעטנוא ךָאנ רע

 "יד ןשיכיירטסע םוצ ןּבירשעג טָאה רעטּבילעג סטענַאוטנַא ירַאמ

 ןעוועג טלָאוװ'ס זַא ,ןגָאלשעגרָאפ רע טָאה ,יסרעמ ףַארנ טַאמַָאלּפ

 -עגנָא יד ןופ עקינייא טלעג ךס ַא טימ ןפיוקוצרעטנוא ןַאלּפ א

 "ענ יד ןשיװצ ןוא ,זירַאּפ ןיא רעריפ ערענַאיצולַאװער עטסנעעז

 םנופ ןעמָאנ רעד ךיוא ךיז טניפעג ,טנַאמרעד טָאה רע סָאװ ,ןעמ

 ...יערומויד לַארענעג

 ןּבירשעג רעטּבילעג סטענַאוטנַא יוַאמ טָאה ווירּב םענעי

 געט ןעצ ַא ,טסייה סָאד ,1793 רָאי םנופ רַאורּבעפ ןטירד םעד

 רעד .ּפָאק םעד טקַאהענּפָא ןט-:16 םעד סיאול טָאה'מ יוװ ,םעדכָאנ

 יו ,ןעלטימ יילרענדישרַאפ רָאפ טרָאד טגָאלש ףַארג רעשידעווש

 :ױזַא טקידנע רע ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןעועטַאר וצ ױזַא

 ףיױא ןעניוװעג ןװאורּפ וצ רעסעּב ןעוועג רשפא טלָאװ'ס

 -נייא עכלעזַא ןעגנוכערּפשרַאפ א ט5ענ טימ טייז רעזנוא

 ."יערומויד ןוא רעטנַאס ,ָאלקנַאל יװ ,ןרענָאיצולָאװער עכיירסולפ

 ?ַארענעג םעד טָאה'מ זַא ,ךעלגעמ רעייז רעּבירעד עקַאט ןיא

 ןוא .ןעננוכערּפשרַאפ ןוא טלענ טימ טפיוקעגרעטנוא יערומויד
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 טכַא ןיא טמענ'מ ןעוו ,רעווש ןעמוקעגנָא טשינ יאדוַא ןזיא סָאד

 .סעדווירק עכעלנעזרעּפ טָאהעג טָאה לַארענעג רעד זַא ,טקַאפ םעד

 -יזיוצנַארפ רעד טָאה 1703 רָאי םנופ ץרעמ ןט-98 םעד

 -טּפיוה רעשירעטילימ רעד ןיא ךיז ייּב ןעמונעגפיוא לַארענעג רעש

 םעד ןופ חילש ןלעיצעּפס ַא ,קרַאפ קינװָאקלָאּפ םעד ריטרַאוװק

 ןופ רידנַאמָאק-טּפיוה רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץנירּפ רעגרוּבָאק

 ןגעוו קינװַאקלָאּפ ןטימ קידנדער ןוא .ןעיימרַא עשיכיירטסע יד

 :טגָאזעג לַארענעג רעד טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא ענַאל רעד

 ןוא רעיושֹוצ רעוויסַאּפ ןייק ןייז טשינ רעמ ןָאק ךיא ---

 ךיא .ןגייוש ןוא ןכַאז עכעלקערש עֶלַא יד טָא ףיוא ןקוקס טָאלו

 ךיא ,ננורינער רעשירעכערּברַאפ רעד טָא וצ ףוס א ןכַאמ ?עוו

 םעד לעוו ךיא ,עיכרַאנָאמ עלענָאיצוטיטסנָאק א ןלעטשנייא ?עוו

 לעוװ ןוא ןָארט ןשיזיױצנַארפ ןפיוא ןצעזפיורַא ץנירפניורק םעניילק

 !ןינינעק רעד ןופ ןבעל סָאד ןעועטַאר

 זַא ,טניימעג טָאה רע ןוא ,לַארענעג רעד טדערעג טָאה יױזַא

 ױזַא ןוא -- ןלעװ לָאז רע זַא ,םעד ןיא .רָאנ ךיז טעדנעוו ץלַא

 .ןייז סע טעוו

 -ענעגנ ןשיווצ םייהענ ןיא ןעגנַאנעגנָא ןענעז ןעגנולדנאהראפ

 ןַא ,ןּבילּבעג זיא'ס ןוא ,ץנירּפ רענרוּבָאק םעד ןוא יערומויד לַאר

 -נַארפ יד ןריקַאטַא טשינ ?ייוורעד לָאז יימרא עשיכיירטסע יד

 ןוא ,ןטכַאלש יד ןלעטשּפָא ,ןגָאלש ןרעהפיוא ךיז לָאז'מ ;עשיזיוצ

 -םופ ןופ טײטשַאּב סָאװ ,ײמרַא ןייז ןעמענ יערומויד טעװ ןַאד
 ,ירַאּפ ןייק ןרישרַאמנײרַא ייז טימס טעוו ןוא ,ןַאמ טנזיוט קיצ

 ,טנעװנָאק םעד ןּביירטעצ ץלַא ןופ רעירפ רע טעװו ןטרָאד ןוא

 טענַאוטנַא ירַאמ ןריפסיורַא דַארַאּפ סיורג טימ רע טעוװו םעדכָאנ

 -לרַאש ץנירּפניוורק םעניילק םעד ,ןֹוז ריא ןוא ,שינעגנעפעגנ ןֹופ

 ייז רעד סיאול סלַא ןָארט ןפיוא ןצעזפיױרַא רע טעו ,סיאול

 ,רעטנצעּב

 -נארפ רעד תעּב זַא ,טכַאמענּפָא ןעוועג ןליפַא ןיוש זוא סע

 ,זירַאּפ ףיוא ײמרַא ןייז טימס ןרישרַאמ טעװ לַארענעג רעשיזיוצ

 רעד ייּב ײמרַא עשיכיירטסע יד ןטלַאה ץנירּפ רעגרוּבָאק רעד לָאז
 רע טעו ,קיטיונ ןייז רָאנ טעוו'ס ביוא ןוא ,ןטרַאװ ןוא ץענערג

 .ףליהוצ ןעמוק
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 טסואוועג ןּבָאה דנַאלסיוא ןיא ןטסיכרַאנָאמ עשיזיוצנַארפ יד

 ךלַאּב ייז ןשיווצ ךיז ןּבָאה דנורג םעד ףיוא ןוא ,ןַאלּפ םעד ןגעוו

 -עג טָאה סנעװַארּפ ןופ ץנירּפ רעד .סענירטניא ןּבעו ןעמונעג

 ןצעזפיורַא ץנירּפניורק םעניילק םעד טעוו'מ ביוא זַא ,טרעדָאפ

 -ָארּפ םעד ,םיא ןעמ לָאז ,רעט-17 רעד סיאול סלַא ןָארט ןפיוא

 יד ןריפ לָאז רע ןוא טנענער סלַא ןעמיטשַאּב ,ץנירּפ רעסנעוו

 ,טרעדָאפעג ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג רעּבָא ןענעז סע ;הכולמ

 ןריפ ןוא טנענער סלַא ןרעו טמסיטשַאּב לָאז טצנַאוטנַא ירַאמ זַא

 .רעסיורג ַא ןסקַאװסיױוא טעװ רעט-17 רעד סיאול זיּב ,הכולמ יד

 םעד סיאול ,אוטרַא'ד ץנירּפ רעד ןַאד ךיז טָאה טלמוטענ ךס א

 טשינ ערעדנַא עלַא יו רעמ טָאה רע ;רעדורּב רעטסנניי סנטרפ

 ,טנענער סלַא ןרעוו טמיטשַאּב לָאז טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טלָאװעג

 טָאה טיירדעג ןוא .עיכרַאנָאמ יד ןלעטשטסעפ קירוצ טעוו'מ ןעוו

 לַארענעג םנופ גנורעװשרַאפ רעד םֹורַא למוט רעצנַאנ רעד ךיז

 ןייא ןוא ,תורעשה יילרענדישראפ טנָאזענסױרַא טָאה'מ ;יערומויד

 לַארענעג רעד זיא גנורעװשרַאֿפ רעד טימ זַא ,ןעוועג זיא הרעשה

 סיאול יו ,ןרעדנַא ןייק טשינ ןָארט ןפיוא ןצעזוצפיורַא ןסיוא רָאג

 םעד סיאול ןופ ןיווק א ,ץנירּפ רענַאעלרָא םנופ ןוז םעד ,ּפיליפ

 : .ןטײ58

 ,טענַאוטטנַא יראמ ןופ רעטּבילענ רעד ,ןעזרעפ ףארנ רעד

 -ָאמ עשיזיוצנַארפ יד זַא ,טנַאקעג רָאנ טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג טָאה

 ןשיווצ ןסיירמורַא ױזַא טשינ ךיז ןלָאז דנַאלסיוא ןיא ןטסיכרַאנ

 -ענכרוד רעכיז טעװ ןַאלּפ סיערומויד זַא ,טּבולנעג טָאה רע ;דיז

 רעד ןיא ןייז רעדיו טעוו טענַאוטנַא ירַאמ זַא ןוא ןרעוו טריפ

 ןנעוו ווירּב ַא ןּבירשעננָא ןליפַא ןיוש ריא טָאה רע ןוא ,טכַאמ

 ,1798 לירּפַא ןט-8 םעד טריטַאד זיא סָאװ ,ווירּב םענעי ןיא .םעד

 :ױזַא ןבירשעג ריא רע טָאה

 ןייז טעוו ,ןעניפענ ךיז טסעוװו וד רעכלעוו ןיא ,ענַאל יד,

 ןטכעלש א וצ טעטכילפרַאפ ןייז ןפרַאד טסעוו וד .ערעווש ַא

 -ענ טָאה רע ןעוו ,ןאד זיולּב ןניוּבענ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ

 טָאה רעכלעוו ןוא ,ָאטשינ הרירּב רעדנַא ןייק ןיוש זיא'ס זַא ,ןעז

 ןרָאװעג םיא רַאפ זיא'ס זיּב ,ןָאט וצ סעּפע טלייאעג טשינ ךיז

  סָאד .רעטעּפש ףיוא ןניילּפָא טשינ רעמ ןיוש סע רָאט'מ זַא ,רָאלק

580 



 רעּבָא זיא רע ,ריד רַאפ ןָאט ןָאק רע סָאװ ,םעד ןופ דנע יד זיא

 ןכַאמ טזוומ וד .ןצונסיוא םיא ףראד'ס ןוא שטנעמ רעקיאעפ ַא

 ןייז ןוא ,תונוכ עטוג ענייז ןיא טסּבױלג וד זַא ,לעטשנא םעד

 ."ןעגנַאלרַאפ ענייד ןקירדסיוא םייּב םיא טימ קיצרעהנפָא

 -ענעג ןנעו טענַאוטנַא ירַאמ וצ ןּבירשענ ןעזרעפ טָאה ױזַא

 .ןטַארעג ריא רע טָאה ווירּב ןבלעז םעד ןיא ןוא ,יעדומויד לַאר

 םֹוצ ,רעזייק ןשיכיירטסע םוצ ווייוּב ןקישקעװַא ךיילנ לָאז יז זַא
 .ענירעטַאקעי עצירַאצ דעשיכור רעד וצ ךיוא ןוא נינעק ןשיסייוּכ

 לעיציפֶא טרעוו יז רעדייא זַא ,הצע ןַא ןּבעגעג ךיוא ריא טָאה רע

 .-ימ ריא ףיונוצ טלעטש יז רעדייא ןוא טנענער סּלַא טמיטשַאּב

 רַאפ ןייז אצוי ןוא וויסַאּפ ןטלַאה ךיז יז לָאז ,טעניּבַאק-ןרָאטסינ

 .טייקכעלפעה טימ זיולּב ןעמעלַא
 "ענרָאפ יאֹדוא ןיוש ךיז טָאה הארנ רעשידעוװש רעד ןוא

 .יד ןליּפש טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןּבעל םניא טעוװ רע זַא ,טלעטש

 ןיקמָאיטָאּפ טשריפ ַא רעדָא ,ווָאלרָא ירָאנירנ ַא סָאװ ,עלָאר עבלעז

 רע ;רעסיורג רעד ענירעטַאקעי ןופ ןּבעל םניא טליּפשעג ןּבָאה

 "ינעק רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעטּבילעג רעד ןייז ?עיציפא טעי

 .הבולמ רעד ןֹופ רעריפ רעד ,"דנַאל ןיא ןַאמ רעטשרע , רעד ,ןיג
 .דיוא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ,תומולח טָאהענ ןּבָאה .עלַא

 .פשינ גנַאל ןיוש טעוו'ס זַא ,טפָאהעג טָאה יז -- םולח ַא טָאהעג

 .ועז ןוא ץַאלַאּפײרעלויט םניא ןייז קירוצ טעװ יז ןוא ןרעיודעג

 .ךיירקנַארפ ןופ גינעק ןטניורקעג םעד סלַא ןוז ןקיצנייא דיא

 יױטנָאק ןוא רערעװשרַאפ עלַא יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא רעּבָא

 יולָאװער יד טָאה ,תומולח ערעייז טָאהעג ןּבָאה ןרענָאיצולָאװער

 ,טייקכעלקריוו ריא טָאהעגנ עיצ

 יערומויד .לַארענעג רעד ןעמעוו ,קיטכיו טשינ זיא'ס ןוא

 טָאה רע תעּב ןָארט ןפיוא ןצעזוצפיורַא טאהעג ןעניז .ןיא טָאה

 זירַאּפ ןייק קירוצ טעװעריקרַאפ ןַאמ טנזיוט קיצפופ ןופ ײמרַא ןייז

 יד סָאװ ,סָאד רָאנ זיא קיטכיוו .עיצולָאװער יד ןקיטשרעד וצ

 םָאו ּבילוצ ,ןענופעגסיוא רָאנ טָאה יז יװ ?ענש  ױזַא ,ײמרַא

 | ...ןייג טלָאװעגנ טשינ טָאה ,זירַאּפ ןייק קירוצ יז טריפ'מ

 ןוא ,ןטַאדלָאס יד ןשיווצ טנוּב ַא ןכָארּבעגסיױא דלַאּכ טָאה'ס

 ,זיא עגַאל יד טסנרע יו ןעזרעד טָאה יערומויד לַארענעג רעד ןעוו
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 .ךיז טָאה'ס ןוא ןפָאלטנַא רע זיא ,רַאפענ ןיא ןיא ןּבעל ןייז זַא

 ער יד ןוא ,ץענערג יד ןּפַאכוצרעּבירַא ךיז ןבעגעגנייא םיוק םיא

 -טרעדנוה יירד ןופ עמוס ַא טמיטשַאּב טָאה גנורינער ערענַאיצולַאוװ

 .ּפָאק ןייז רַאפ סעריל טנזיוט

 יאדוָא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טייקרעכיז רעלופ רעד טימ

 טקידנעעג ךיז טָאה סָאװ ,גנורעװשרַאפ רעד ןיא טנַאה ַא טָאהעג

 םורא ךַאװ יד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ ןעמ טָאה ,לַאפכרוד ַא טימ

 -נינעק יד ןעמ טָאה לָאמ רָאֹּפ ַא ןוא ,שינעננעפעג-לּפמעט םעד

 טכַאמעג ןוא טכאנ רעד ןטימניא טקעוװוענפיוא עילימַאפ עכעל

 .ןרעמַאק ערעייז ןיא עיזיווער ַא

 ןרילראפ ןּבָאה ,ןאלַאט ןוא רעטיפעל ,רעטכעוו ייווצ יד

 -עּפש ןוא ,ןייז דשוח ןּביוהעגנָא ייז טָאה'מס ?ייוו ,סעלעטש ערעייז

 סָאװ ,עלעטכאש ןדליג א ןענופעג ןענַאלוַאט ייּב טָאה'מ ןעוו ,רעט

 -רַאפ םיא ןעמ טָאה ,הנתמ ַא ןּבעגעג םיא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 רעד ףיוא פָאק םעד טקַאהענּפָא םיא טָאה'מ ןוא טיוט םוצ טּפשמ

 .עניטָאליג

  -רַאפ ןטסידנָארישז יד ןּבָאה גנורעוושרַאפ סיערומויד רעּביא
 .שטנעמ א רערעייז ןעוועג זיא יערומויד ?ייוו ,טכַאמ יד ןריול

 טָאה רע ?ייוו ,סולפנייא ןסיורג ןייז ןריולרַאפ טָאה ןָאטנַאד ךיוא

 .לַארענעג םוצ יורטוצ טימס ןניוצַאּב טייצ עצנַאג יד ךָאד ךיז

 -ַאמ ןוא רעיּפסעּבָאר ןוא ,ןטיּבענ ךיז טָאה ענַאל עשיטילָאּפ יד

 .קילבופער רעד ןיא ןרוניפ עטסקיטכעמ יד ןרָאװעג ןענעז טָאר

 -עזעגנָא יד טיוט םוצ טּפשמרַאפ ןעמ טָאה יַאמ ןט-81 םעד

 יד טקַאהענּפָא ייז טָאה'מ ןוא ןטסידנַארישז יד ןופ רעריפ עטסנע

 / -ַאּפ ןיא ןעוועגנ טשינ ןַאד זיא ןָאטנַאד .עניטָאליג רעד ףיוא ּפעק

 -עג ךיז ןוא ףרָאד ַא ןיא טניואוועג טייצ רענעי ןיא טָאה רע ;זיר

 קינייו טשינ ןעוועג ןיוש זיא רע ןוא קיטילָאּפ ןופ טייוו ןטלַאה

 ןייז ןוא רעיּפסּבָאר עכלעוו ,גנוטכיר רעד ןופ טשיוטנא

 .עיצולַאװער רעד ןּבענעג ןּבָאה עּפורנ

  -ַאטנַאד ןענַאטשראפ טייצ רענעי ןיִא ןּבָאה ןשטנעמ קינייװ
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 טָאה ןײלַא רע סָאװ ,רָארעט םעד ןנעק ןעוועג ןַאד זיא רע ;ןענ

 סלַא זיױלּב קיטיונ זיא רָארעט זַא ,ןטלאהענ טָאה רע ;ןפאשענ

 -ענ א טננעה ּפָאק ןרעּביא ןעוו ,דנַאל סָאד ןצישַאּב וצ לטימ ַא

 -עט ןגעק ןעוועג רעּבָא ןיא רע ;אנוש ןשידנעלסיוא ןַא ןופ רַאפ

 ףיֹוא ארומ ַא ןפרַאװאוצפיורַא םעטסיס עשיטילָאּפ ַא סלַא רָאר

 עַלַא ןקינייארַאפ ןנעוו טמיורטעג טָאה רע ;דנַאל ןופ רעגריּב עלַא

 ןוא קילבוּפער ַא רַאפ ןענעז עכלעוו ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער

 טפָא ןטסידנַארישז יד טָאה רע שטָאכ ןוא ,עיכרַאנָאמס א ןגעק

 רעד ןופ םיאנוש ןייק רַאפ ןטלַאהעג טשינ ייז רע טָאה ,טפמעקַאּב

 יו ,סולפנייא ַאזַא טָאהעג ךָאנ ןַאד טלָאװ רע ןעוו ןוא ,קילּבוּפער

 ןעועג טשינ ןַאד טלָאװ רע ןעוו ןוא ,רעירפ טַאהעג טָאה רע

 ,טזָאלרעד טשינ רעכיז רע טלָאװ ,טשיוטנַא ןוא ןכָארּבעצ ,קנַארק

 טָאה רע לייוו ,עניטָאלינ רעד ףיוא ּפעק יד ןקַאהּפָא ייז לָאז'מ זַא

 .עיצולָאװער רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ןּבָאה ייז זַא ,טּביױלגעג

 יד טרעגרערַאּפ ךס ַא טָאה ןטסידנָארישז יד ןופ ןלַאפ סָאד
 -ָאק עשיטָאטש יד .שינעננעפעג ןיא טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ענַאל

 -יזרַאפ רעכעלטפַאשלעזעג ןופ טעטימָאק, רעד ךיוא ןוא ענוס

 ,ןעז וצ ןרָאטקעּפסניא עלעיצעּפס טקישענוצ טּפָא ןּבָאה ''גנורעכ
 .גונעג גנערטש ןטנַאטסערַא עכעלגינעק יד טכַאװַאּב ןעמ ּביֹוא
 םואול שטָאכ זַא ,טאהעג ןעניז ןיא טוג טָאה רעיּפסעּבָאר

 רעד םסיאול  רעֹּבָא ךָאנ טּבעל ,טױט ןיוש ןיא רעט-16 רעד

 םיא ןּבעגנייא ןטסיכרַאנָאמ יד ךיז לָאז סע בוא ןוא ,'"רעט+7

 ןייז ןיילַא ןעמָאנ ןייז טעוװ ,שינעגנעפעג ןופ ןעװעטַארוצסױרַא

 רעשיטסיכראנָאמ רעד ןופ תוחוכ יד רעקרַאטש ןכַאמ וצ גונעג

 טעװ ןַאד ןוא ךיירקנַארפ ןיא ךיוא ןוא דנַאלסיױא ןיא גנונעװַאּב

 .רַאפעג ןיא רעמ ךָאנ ןייז קילּבוּפער עשיזיוצנַארפ יד

 לּפמעט םורַא ןוא ?ּפמעט ןיא ךַאוו יד ןעמ טָאה םעד רעּביא

 זַא ,רעכיז ןעוועג זיא'מ ןוא ,רעירפ יוװ ,רעננערטש ךָאנ טכַאמעג

 ןופ ןעװעטַארסױרַא ןוװאורּפ וצ ןלַאפנייא טשינרַאנ טעװ םענייק

 רעּבָא .ןטנַאטסערַא ערעדנַא יד ןוא טענַאוטנַא ירַׂאמ שינעגנעפעג

 ןוא ,ךוזרַאפ ַאזַא ןרָאװעג טכַאמעג ָאי ןיא טייצ רענעי ןיא אקוד

 -ענ טעּברַאעגסיױא טלָאמעד זיא סָאװ ,ןַאלּפ רעד זַא ,ןנָאז ןָאק'מ

 ןיא ,שינעגנעפענ ןופ טענַאוטנַא ירַאמ ןעװעטַארוצסױרַא ןרָאוװ
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 ךיז וצ טשינ ןכיילג ןייק טעמכ טָאה רע זַא ,טנַאװעג ױזַא ןעוועג

 .עטכישעגנ רעד ןיא

 -לעז רעד ,ץַאּב ןָארַאּביןעוועג זיא ןַאלּפ םנופ רעריפנָא רעד

 טנַאה ןיא דרעווש ַא טימ טָאה רעכלעוו ,טַארקָאטסירַא רעכייר רעּב

  יעג םיא טָאה'מ ןעוו ,ןַאד טקנוּפ גינעק םעד ןעועטַאר טוואורּפעג

 ןזיועגסױרַא ןַאד טָאה רע יו טקנוּפ .עניטָאליג רעד וצ טריפ

 עכעלטע ןופ עסַאמ ַא ןגעקַא ךיז קידנלעטשקעװַא ,טומ ןקיניזנַאװ

 טקנוּפ ןזיװעגסױרַא ךיוא טציא רע טָאה ,ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה

 זיא'ס זַא ,ןַאלּפ ַאזַא טעּברַאעגסיױא טָאה ןוא טומ ןקיניזנאװ .ַאזַא

 -נירַא טָאה רע עכלעוו ,ןשטנעמ יד סָאװ ,טשינ רעדנואוו ןייק רָאנ

 יז טּביוה'ס זַא ,טליפענ ןּבָאה ,גנורעוושראפ רעד ןיא ןגניוצעג

 ,ןגיוא יד ןיא ןעלדניווש ןָא שזַא

 ןוא ךעלעקניוו עלַא ןיא טכוזענ זירַאּפ ןיא םיא טָאה'מ שטאב

 סעריל טנזיוט 100 ןופ גנוניױלַאּב ַא טמיטשַאּב טָאה גנוריגנער יד

 ,ןקידעּבעל ַא רעדָא ,ןטױט ַא ןעננערּב םיא טעוװ סָאװ ,םעד רַאפ

 ןוא זירַאּפ רעּביא טריצַאּפשעגמורַא יירפ ןוא קנַארפ ךיז רע טָאה

 -יואוו יילרענדישרַאפ ףניפ יװ ,רעקינייוו טשינ טָאהעגנ ןטרָאד טָאה

 טשינ םיא ןעמ טָאה ,ןכוז םיא ןעמוקעג זיא'מ ןיהואוו ןוא ,ןעננונ

 | | .ןענופעג

 טלענ טימ זַא ,טּבולגעג טָאה רע ןוא ןעוװעג רע זיא ךייר

 טָאה ,םיא רַאפ טעּברַאעג ןּבָאה סָאװ ,ןטנענַא ;ןכַאמ ץלַא ןעמ ןָאק

 ,טרימרָאּפניא םיא טָאה רענייא רעדעי ןוא גונעג טַאהעג ךיוא רע
 ןייק יו יױזַא ןוא ,טשינ ןעמעוו ןוא ןפיוקרעטנוא אי ןָאק'מ ןעמעוו

 -יצ ַא ןעגנודעג רע טָאה ,טלעפעגסיוא טשינ ךיוא םיא טָאה טומ
 טניואוװעג טָאה סע ואוו ,זיוה ןּבלעז םעד ןיא ךיז רַאפ רעמ

 ,שינעגנעפעג-לּפמעט םנופ רידנַאמָאק רעשירעטילימ רעד ,יעיטרַאק

 -ַאֹפ רעכעלגינעק רעד ןופ ערעדנַא יד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ואוו

 .טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענעז עילימ

 ןיעיטרָאק טימ ןיא ץַאּב ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע

 -סיוא םיא רע טָאה לָאמנייא ןוא ,טעדניירפַאּב טונ רעייז ןרָאװעג

 | | .זיא רע רעוו ,טנָאזעג

 -לעז רעד --- ,טנָאזעג רע טָאה --- ,ץַאּב ןָארַאּב ןיּב ךיא ---
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 ןופ עמוס יד טמיטשַאּב טָאה גנוריגער יד ּפָאק סנעמעוו רַאפ ,רעּב

 .סעריל טנזיוט טרעדנוה

 ןיא שינעגנעפענ-לּפמעט םנופ רידנַאמָאק רעשירעטילימ רעד
 ,רענָאיצולָאװער א ןעוועג זיא רע .רעטלמוטעצ ַא ןייטש ןּבילבענ

 -טפַאשלעזענ ןופ טעטימָאק םניא ךיוא ןוא ענומָאק רעד ןיא ןוא

 ;יורטוצ ןטסערג םעד טָאהענ םיא וצ ןעמ טָאה טייקרעכיז רעכעל

 -ָאטסירַא ןטלעטשרַאפ םעד ןריטסערַא וצ טיירנ ןעוועגנ ןיוש זיא רע

 -נוה יד ןגעוו טכַארטעג רעכיז ןיוש טָאה רע ןוא ןָארַאּב ןשיטַארק

 רעּבָא ,גנונױלַאּב ַא סלַא ןגירק טעוװ רע סָאװ ,םסעריל טנזיוט ,טרעד

 סָאװ ,תועידי יד ןופ ;ןקָארשרעד טשינ ךיז טָאה ץַאּב ןָארַאּב רעד

 רע טָאה ,ןיעיטרָאק ןנעוו ןּבענעגרעּביא םיא ןּבָאה ןענָאיּפש ענייז

 .םעד רע טָאה ,טלענ טימ ןפיוקרעטנוא םיא ןָאק'מ זַא ,טסואוועג

 ךיילנ טקוקענ שינעגנעפעג-לּפמעט םנופ רידנַאמָאק ןשירעטילימ

 :נָאז א ןבענעג ןוא ןיירַא ןניוא יד ןיא

 ...!ןָאילימ א זיא'ס ---

 ןוא רעטלמוטעצ ַא ןענַאטשעג זיא רענעי ןעוו ,ןַאד טקנוּפ ןוא

 טָאה רע .טדערעג רעטייוו ןָארַאּב רעד טָאה ,רעטשַאררעּביא ןַא
 טעוו רע ביוא זַא ,טגָאזעג ךעלטייד ןוא רָאלק רעייז ןֹוא ןפָא םיא

 -וטנַא ירַאמ שינעגנעפענ-?ּפמעט םנופ ןעװועטַארסױרַא ןפלעה םיא

 רע טנירק ,עילימַאפ רעכעלנינעק רעד ןופ ערעדנַא יד ןוא טענַא
 !ןָאילימ ַא רַאפרעד

 ןוא ,ןייטשייּב טנַאקעג טשינ יעיטרָאק טָאה ןויסנ ןסיורג ַאזַא

 | .ןסָאלשעג ןעוועג זיא ךַאמּפָא רעד

 -ַאנ ןטלעטשרַאפ ַא רעטנוא ,ץַאּב ןָארַאּב רעד טָאה םעדכָאנ

 -נייא ןַא םִלֵא עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ,ןעמ
 ףיז טָאה סע זיּב ,טיירדעג גנַאל ױזַא טָאה רע ןוא ,רענלעז רעכַאפ
 -לּפמעט םניא רעטכעוו יד ןופ רענייא ןרעוו וצ ןּבענעננייא םיא
 ןענַאטשעג טייצ-וצ-טייצ ןופ ןיוש רע זיא ןַאד ןוא ,שינעגנעפעגנ
 טענַאוטנַא ירַאמ ואוו ,רעמַאק רעד ןופ ריט רעד ייּב ןטסָאּפ ןפיוא
 | ,טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןזיא

 ענעי ןֹופ ךָאנ ןעוועג רע זיא טענַאוטנַא ירַאמ טימ טנעקַאּב
 .זעוועג ןַאד זיא רע ;ןיגינעק עקיטכעמ יד ןעוועג זיא יז ןעוו ,ןטייצ
 -יטש יז טייהננעלענ יד טאהעג רע טָאה טציא ןוא ,ריקנַאּב ריא
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 יז ןַאלּפ םעד ןופ ןטייהלצנייא עַלַא טימ ןענעקַאּב וצ טייהרעל

 | .שינעגנעפעג ןוּפ ןעועטַארוצסױרַא

 ךיוא גנורעוושרַאפ רעד ןיא ןעמ טָאה ,רעכיז ןייז וצ ידכ

 טעמב טגעלפ רעבלעוו ,סינָאשטימ רָאטקעּפסניא םעד ןעמונעגניירַא

 ןרעװ ןטנַאטסערַא יד יצ ,ןעז שינעגנעפעג ןיא ןעמוק טנוװַא ןדעי

 ןוא ,טפיוקעגרעטנוא ךיוא ןעמ טָאה םיא .טכַאװַאּב גנערטש גונעג

 ןטסערג םעד ןפיוקוצרעטנוא ןּבענעגנייא ךיוא ךיז טָאה רעטעּפש

 .לּפמעט םעד טכַאװַאּב טָאה סָאװ ,ןָאילַאטַאּב ןצנַאנ םעד ןופ לייט

 ןיא ,,זירַאּפ ןיא !קידריוװקרעמ ןעוועג ךעלקריוו זיא'ס ןוא

 טשרעה'ס ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןוא ,עיצולָאװער רעד ןופ ץרַאה עמאס

 -עררטנַאק עטטכעלרעפעג יד ןרעוו ,רָארעט רערענָאיצולַאװער ַא

 רַאּב סָאװ  ,ןָאילַאטַאּבַא ןופ טכַאװַאּב ןטנַאטסערַא ערענָאיצולַאװ

 !ןטסיכרַאנָאמ עטלעטשרַאפ ןופ ןצנַאגניא טעמכ טייטש

 ןעוועג ךעלקדיוו זיא סָאװ ,דָאר עצנַאג יד טָא טיירדעגנָא ןוא

 ןָארַאב רעד טָאה ,ןעגנוניישרע עטסקידריװקרעמ יד ןופ ענייא

 עצנַאג יד רע טָאה ,רענלעז רעכַאפנייא ןַא סלַא טלעטשרַאפ .ץאּב

 ןוא לָארטנַאק ןלופ ןייז רעטנוא טאהעג גנורעוושרַאֿפ עטגַאוװעז

 'עװ ,םייצ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד ןוא .טגלָאפעג םיא ןּבָאה עלַא

 !טכוזעג םוטעמוא םיא טָאה ייצילַאּפ יד

 ריא ,טענַאוטנַא ירַאמ ,ןעיורפ יירד יד ןּבָאה ןַאלּפ ןטיול

 ןָאטנָא טפרַאדעג ךיז ,טעּבַאזילע ןיסעצנירּפ יד ךיוא ןוא רעטכַאט

 -ייּב רענייז ַא ףלע ןוא ,סעציילּפ יד ףיוא ןסקיּב טימ ,רענלעז יו

 יוצ טעװ ץלַא ןוא לּפמעט ןיא ךַאװ יד ןטייּב טעוו'מ ןעוו ,טכַאנ

 'רַאפ יירד יד ןלָאז ,ןיעיטרָאק ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןייג

 ,ךַאו רעד ןופ ןטַאדלָאס יד טימ ןשימסיוא ךיז ןעמַאד עטלעטש

 ,ןט:17 םעד סיאול ,ץנירּפניױרק םעניילק םעד ;קעװַא טייג סָאװ

 "ֹוצ ןריפסיורַא ייז טעװ יעיטרָאק ;ןטימניא ןעמענניירַא ןעמ לָאז

 רעד ןיא ךיוא ןענעז עכלעוו ,ןטַאדלָאס ערעדנַא יד טימ ןעמַאז

 רע ;ןריפכרוד ץַאּב ןיוש טעוװ עקירעּביא סָאד ןוא ,גנורעוושראפ

 ןיא עילימַאפ עכעלנינעק יד ןריפקעװוא עטערַאק ַא ןיא טעװ

 ,ץענערג יד ןריפרעּבירַא ייז רע טעוו םעדכָאנ ןֹוא ףרָאד ןטייוו ַא

 -סיוא ןיא גנוגעװַאּב עשיטסיכרַאנָאמ עצנַאג יד ךיז טעװ ןַאד ןוא

5356 



 םעד סיאול, ןוא טענַאוטנַא ירַאפ םורא ןרירטנעצנָאק דנַאל

 ."ןט-17

 "עג ךיוא ןיוש זיא'ס ןוא ,טיירגענוצ ןעוועג ןיוש זיא ץְלַא

 .ןרעוו טריפעגכרוד טעװ ןַאלּפ רעד ןעוו ,טכַאנ יד טמיטשַאּב ןעוו

 ,ןשטנעמ עריא טָאהעג םוטעמוא רעּבָא טָאה עיצולָאװער יד

 -ראפ ןֹוא רערעושרַאפ ףיוא ניוא ןַא ןטלאהענ ןּבָאה עכלעוו

 ,רעטער

 טָאה רעכלעוו ,רענייא ,שינעגנעפענ-לפמעט םנופ רעטכעוו ַא

 ,גנורעװשרַאפ רעד ןיא ףךיוא ןזיא רע זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמענ

 ָאד ויא רע ןזַא ,סינָאשטימ רָאטקעּפסניא םעד ןעוועג דשוח טָאה

 זיוש זיא ץלַא ןעוו ,גָאט םעד ןיא ןוא ,רעריפ-לדער רעצנַאנ רעד

 -ֹּפִא רע טָאה ,העש-טכַאנ-רעטעּפש רעד רַאפ טיירנענוצ ןעוועג

 םעד טאהענ טָאה רעכלעוו ,ןָאמיס רענַאיצולַאװער םעד טכוזעג

 "יא ןייק קידנדער-טשינ ןוא ,שינעגנעפענ-לּפמעט ןרעּביא טכיזפיוא

 טָאה סָאו ,עלעטעצ ץרוק א ןבעגעג םיא רע טָאה ,טרָאו קירעּב

 :ױזַא טנעיילעג ךיז

 ןַא טלַאה .ןטַאררַאפ ךיד סינָאשטימ טעוו טכַאנייּב טנייח ,

 | "'!םיא ףיֹוא גיוא

 טקנופ .ךַאֿפ ןופ רעטסוש ַא ,רעטעּברַא ןַא ןעוועג זיא ןָאמיס

 ,ןטייקיאעפ ןזיוענסױרַא ןּבָאה עכלעוו ,רעטעּברַא ערעדנַא ךס ַא יו

 טקורענסױרַא עיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא ךיז רע טָאה

 -טנַארַאפ רעייז ןוא ןקיטכיו ַא ןעמונרַאפ טָאה ןוא טנָארּפ םֹוצ

 עכעלנינעק ערעדנַא יד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ;טמַא ןכעלטרָאװ

 ןעוועג זיא'ס ןוא טכיזפיוא ןייז רעטנוא ןעוועג ןענעז ןטנַאטסערַא

 | .ןפיולטנא טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןּבעג וצ גנוטכַא טכילפ ןייז
 ןַאלּפ רעד ןעוו ,טנעמָאמ רעד ןעמוקעג זיא'ס רעטנענ סָאוװ

 ירַאמ זיא רעקידלודענמוא ץְלַא ,ןרעו טריפענכרוד טלָאזעג טָאה

 -ענ ןענעז עילימַאפ רעד ןופ ערעדנַא יד ךיוא .ןרָאװעג טענַאוטנַא

 יד ןוא ןטונימ יד טלייצענ ןּבָאה ייז .קידלודענמוא רעייז ןעוו

 . | ,ןדנוקעס
 ןעמ טָאה ,ףלע דלַאּב ןטלַאהעג ןיוש טָאה רעגייז רעד ןעוו

 רעדיוו ךֶלַאּב ךיז ןוא טנפעעג ךיז טָאה רעיוט רעד יוװ ,טרעהרעד

 עיינ יד זיא סָאד זַא .טסואוועג טָאה טענַאוטנַא ירַאמ .טכַאמרַאפ
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 רעטנַאּפשעג טימ ןיוש טָאה יז ןוא עטְלַא יד ןטייּב ןעמוקעג ךַאוו

 זַא ,ןגָאז ריא ןוא ןעמוקפיורַא לָאז'מ ןַא ,טרַאװעג דלודענמוא

 .טיירג ןכַאמ ךיז ןלָאז עֶלַא

 רער ןעוועג ךיוא זיא ךַאװ רעיינ רעד ןופ רענלעז יד ןשיווצ

 "רַאפ רעצנַאג רעד ןופ רעריפנָא רעד ,ץַאּב ןָארַאּב רעטלעטשרַאּפ

 .גנורעווש

 סָאד טּפַאלקעג טנעמָאמ םענעי ןיא טָאה םענייא ייּב טשינ

 זַא ,טליפעג טנעמָאמ םענעי ןיא טָאה שטנעמ ןייא טשינ .זרַאה

 .טיוט ןוא ןּבעל ןופ ץענערנ רעד ףיוא טייטש רע

 סָאװ ,קערש יד ןוא ,ענעניױצעגנָא ןא ןעוועג זיא גנומיטש יד

 רעד ןיא טליפעג ךיז טָאה ,ןגעלעג רעצרעה יד ןיא ןעמעלַא ייּב זיא

 .טכַאנ רערעטסניפ רעד ןופ טפול

 ןיא ןײגפורַא טלָאװעג ןיוש טָאה'מ ןעוו ,ןַאד טקנוּפ ןוא

 ייוצ עריא ,טענַאוטנַא ירַאמ טרָאד ןופ ןריפסיורַא ןוא רעמַאק

 טרעהרעד לָאמַא טימ ךיז טָאה ,ןירענעװש ריא ןוא רעדניק

 .רעיוט םייּב ּפַאלק רעקרַאטש ַא

 !ןענעפע ---
 ,רעיוט םעד טנפעענ טָאה'מ

 .ןָאמיס ןעמוקעגניירא זיא סע

 "נא ץרַאה סָאד טָאה יעיטרָאק רידנַאמָאק ןשירעטילימ םעד

 .ןעורעד ןענָאמיס טָאה רע ןעוו ,קיאורמוא רעייז ןּפַאלק ןּביוהעג

 טשינ טייקיאורמוא ןייק טָאה ןוא טרילָארטנָאק רעּבָא ךיז טָאה רע

 .ןזיוענסױרַא

 ---טגָאזעג םיא ןָאמיס טָאה --- !ָאד טזיּב וד סָאװ ,טוג --

 -עג ךעלקריוו ךיא טלָאװ ,ןעווענ טשינ טציא ָאד טסלָאװ וד ןעוו

 .קיאורמוא רעייז ןייז וצ דנורנ ַא טָאה

 רידנַאמָאק רעד זַא ,ןלַאפעגנייא טשינרָאנ ןענַאמיס זיא'ס

 .גנורעװשרַאפ רעד ןיא טשימרַאפ ךיוא זיא יעיטרָאק

 טָאה ,ןניוא יד ןיא ןפרַאו טשינ ךאז ןייק ךיז לָאז'ס ידכ

 עשירעטילימ עלַא טי ךַאװ עטלַא יד טריפענסױרַא יעיטרָאק

 סָאװ ,ןטַאדלָאס יד ןשיווצ זַא ,ןעזענ רע טָאה ייּברעד ןוא ,םיללכ

 דְלֲַאֹּב םעדכָאנ זיא ץַאּב .ןייז ךיוא ץַאּב ןיוש לָאז ,סױרַא טריפ רע

 -רעד טָאה רע ןעוו זַא ,טלייצרעד רע טָאה רעטעּפש ןוא ,ןפָאלטנַא
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 ,טסואוועג ךיילג רע טָאה ,רעיוט ןכרוד ןעמוקניירַא ןענָאמיס ןעז

 יד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןיוש טעוו'מ זַא ,ןלאפרַאפ זיא ץלַא זַא

 -ָאמיס ןסישניירַא טלָאװעג ןַאד טָאה רע ;ןעװעטַאר טשינ ערעדנַא

 םָאד טָאה רע רעּבָא ,ןענענרהרעד םיא ןוא ןקור ןיא ליוק ַא ןענ

 טעװ ןיילַא םיא בוא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ?ייוו ,ןָאטעג טשינ

 רעגרע ןכַאמ טימרעד רע טעװ ,ןפולטנַא וצ ןּבעננייא ןליפַא ךיז

 | .טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ענַאֿל יד

 ,ןַאלּפ רעצנַאג רעד לַאפכרוד ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה ױזַא

 טָאה סע ,טעּברַאענסױא טָאה ץַאּב ןָארַאּב טסיכרַאנָאמ רעד סָאוװ

 יז ןוא .טענַאוטנַא ירַאמ ןעװעטַאר וצ ןּבענעגנייא טשינ םיא ךיז

 ןענעז רעטסעווש סנט-16 םעד סיאול ןוא רעדניק ייווצ עריא ןוא

 .שינעננעפענ ןיא ןּבילּבענ רעטייוו

 ןעמ ןיא גנורעוושרַאפ רעיינ רעד טימ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס

 -נַא ירַאמ ןופ ןּבעל סָאד ןעװעטַאר וצ זיולּב טשינ ןעוועג ןסיוא

 ?רַאש ץנירּפניױורק םענילק םעד -- רקיע רעד רָאנ ,טענַאוט

 ערענַאיצולָאװער-רטנָאק יד ןקרַאטשרַאפ וצ טימרעד ידכ ,סיאול

 יד ךיוא ןוא עיטַאּפמיס יד ןעניוועג ןוא דנַאלסיױוא ןיא גנוגעווַאב

 .תוכולמ עשיאעּפָארייא יד ןופ עציטש

 -ירעד ענומָאק יד טָאה ,רָאלק ױזַא ןעוועג זיא סָאד ?ייוו ןוא

 סיאול רעדָא ,ץנירּפניורק םעניילק םעד לָאז'מ זַא ,ןסָאלשַאּב רעב
 ןופ ןעמענקעװַא ,ןפורעג טלָאמעד ןיוש םיא טָאה'מ יװ ,טעּפַאק
 גנולײטּפָא רעדנַא ןַא ןיא ,רעטייוו ןטלַאה םיא ןוא רעטומ רעד

 ןלעיצעּפס ַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,םערוט-?ּפמעט םנופ

 .טייצ רעיינ רעד ןופ טסייג ןטיול ןעיצרע םיא לָאז סָאװ ,ןשטנעמ

 עכעלטע ,1195 רָאי םנופ ,ילוי ןטשרע םעד ןעשעג זיא סָאד

 .ןרָאװעג טקעדענפיוא זיא גנורעװשרַאפדץַאּב יד יוװ ,םעדכָאנ געטי

 .ּפַאלק רעסיורג ַא ןעוװעג סָאד זיא טענַאוטנַא ירַאמ רַאפ

 לייוו ,דניק ןטימ ןרייש וצ ךיז רעווש ךעלקערש ןעוועג ריא זיא'סי

 ןּבעל ריא ןופ גָאט ןטצעל ןזיּב זיא ןוא ,ןעוועג לָאמ עלַא ןיא יז

 ןיא'מ ןעוו ,טכאנ רעד ןיא .רעטומ עיירטעג ַא רעייז ,ןּבילּברַאפ

 -עג גנַאפנָא ןיא יז טָאה ,דניק סָאד ריא ןופ ןעמענקעװַא ןעמוקעג

 -עּכ יז לָאז'מ זַא ,ןגירשעג טָאה יז ,ןנעקטנַא ןלעטש ךיז טוואורּפ
 טָאה יז ;דניק סָאד ריא ייּב ןעמענוצ רעדייא ,ןענעגרהרעד רעפ
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 טָאה'ס רעּבָא ,ןטעּבעג ךיז ןוא ינק יד ףיוא ןלַאפענ ,טנייוועג

 .טריפענכרוד סולשַאּב םעד טָאה'מ -- ןפלָאהענ טשינרָאנ
 יד ,ןפָאלשעג טשינ טענַאוטנַא ירַאמ ןיא טכַאנ רענעי ןיא

 ןופ טנקירטענסיוא טשינ טייצ עצנַאנ יד ריא ייּב ךיז ןּבָאה ןניוא

 ךעלקריוו זיא סָאד ןוא .ןענייוו ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז ;ןרערט
 ןַאד טָאה יז לייוו ,ןּבעל ריא ןיא טכַאנ עטסכעלקערש יד ןעווענ
 -קילנמוא ןא יו רָאנ ,ןינינעק ענעלאפעג א יװ רָאנ טשינ ןטילענ

 ןכלעוו רַאפ ,דניק ַא ןעמונעגוצ טָאה'מ ןעמעוו ייּב ,רעטומ עכעל

 .ןּבעגוצקעװַא ןּבעל סָאד טיירג ןעוועג זיא יז
 רענייא ןעוועג זיא סָאד זַא ,רעקירָאטסיה ךס ַא עקַאט ןנָאז

 ןעגנַאנַאּב זיא עיצולָאװער יד סָאװ ,סנכערּברַאפ עטסערג יד ןופ

 ןעלדנַאה וצ קיטיונ ןעוועג טשינ זיא'ס זַא ,ןזייװַאּב ןוואורּפ יז ןוא

 ןעוו רעּבָא .רעטומ ַא ייּב דניק ַא ןעמענוצוצ יו ,לַאטורּב ױזַא

 ןעמוק ןעמ זומ ,טייצ רענעי ןופ ןעגנוריסַאּפ יד טכַא ןיא טמענ'מ
 םע ןעמ טָאה ,ןעוועג זיא סָאד םענעגנַא טשינ יו זַא ,סולש םוצ

 , .ןָאט טזומעג ךָאד

 ףַאזקיש רעד זַא ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז ןעגנוריסַאּפ יד ןוא

 -נַארפ יד .ןָאק ןיא ןענַאטשעג ךעלקריוו זיא עיצולָאװער רעד {ופ
 רָאנ טשינ סיטעט רעייז ןעוועג ןַאד ןענעז ןטסיכרַאנָאפ עשיזיוצ
 -עז ןטנגעג עקינייא ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ךיוא רָאנ ,דנַאלסיױא ןיא
 יד ןיא יעדנַאװ ןיא ;ןטנוּב עשיטסיכרַאנָאמ ןעמוקעגרָאפ ןענ
 ךָאנ טייצ עצרוק ַא ןוא ,קרַאטש רעייז ןעוועג עיצולָאװער-רטנַאק

 םעד סיאול,, טרימַאלקָארּפ טרָאד ןעמ טָאה גנורעװשרַאפדץַאּב רעד

 ןיא ןעוועג זיא דנַאל סָאד .ךיירקנַארפ ןופ גינעק םעד סלַא ןט+

 וצ ןעמ טָאה ,סיורנ רעייז ןעוועג זיא טיונ יד ?ייוו ןוא ,ןעמַאלפ
 ןוא רעקרַאטש ךָאנ רעייפ סָאד ןזָאלּבעצ טנַאקעג טייצ רעדעי
 ןיא ןוא ןכַארק לָאז עיצולָאװער עצנַאנ יד ןזַא ,וצרעד ןעגנערּב
 סע רעדָא ,עיכרַאנָאמ ַא ןקיטסעּפַאּב רעדיוו ךיז לָאז ךיירקנַארּפ
 רעטרעדנוה ןטסָאק לָאז סָאװ ,גירק-רעגריּב ַא ןכערּבסיױא לָאז
 ןּבעל טייצ ַאזַא ןיא ''ןט-17 םעד סיאול , ןטלַאה .סנּבעל רעטנזיוט)

 ,טסואוועג טָאה'מ לייוו ,רַאפעג ַא ןעוועג רעּבירעד זיא ,רעטומ ןייז
 םעד ןָא ןגיוּב סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ טשינ זיא טענַאוטנַא ירַאמ זַא
 ךיז ױזַא יו ,געוו א ןעניפעג לָאמ עלַא טעװ יז ;ןגייווש .ןוא ּפָאק
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 רערעוושראפ עשיטסיכרַאנָאמ יד טימ גנודניּברַאפ ןיא ןלעטש וצ

 ףיז לָאז יז זַא ,טייקכעלגעמ יד ןסָאלשענסױא טשינ זיא'ס ןוא

 ריא ןופ ערעדנַא יד טימ ןוא ''ןט-1/ םעד סיאול , טימ ןעמַאזוצ

 .שינעגנעפעג ןופ ןעװעטַארסױרַא עילימַאפ

 סיאול לרַאש ץנירּפניורק םעניילק םעד ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא

 -םיוא רעד רעטנוא ןלעטש םיא ןוא ריא ןופ ןעמענקעוַא טזומענ

 "רַאֿפ םונ ךיז ןָאק'מ ןעמעוו ףיוא ,ןשטנעמ ןלעיצעּפס ַא ןופ טכיז

 ,ןוָאל

 .טָאה'ס טכיזפיוא סנעמעוו רעטנוא ,שטנעמ רעלעיצעּפס רעד

 םעד ןענעשרי טלָאזעג טָאה רעכלעוו ,ץנירּפניורק םעד טלעטשענ

 ,ןאמ ַא ,ןָאמיס רעטסוש רעד ןעוועג זיא ,ךיירקנַארפ ןופ ןָארט

 "עג טָאה רע ןוא ,ןּבירש ןוא ןענעייל טנעקעג םיוק טָאה סָאװ

 רךָאנ ,ץנירּפניורק םעניילק םנופ רמוש רעד רָאנ טשינ ןייז טפרַאד
 .רערעל ןייז ךיוא

 ןֹוא ,רעדיל ערענָאיצולַאװער ןעגניז טנרעלעג םיא רע טָאה

 ןוא ןעמונעגרעּביא לענש רעדיל יד טָאה ''רעט-17 רעד סיאול ,

 ןּבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס יד טימ ןעמַאזוצ ןעננוזעג ייז טָאה רע

 "יה טיור א ןנָארטענ ךיוא טָאה רע ;םערוט-לּפמעט םעד טכַאװַאּב

 ךוא ,ןנָארטעגנ ךעלנייוועג ןּבָאה ןרענָאיצולַאװער יד סָאװ ,עלעט

 יד זַא ,רעטומ רעד ןופ טנייוענּפָא ױזַא ךיז רע טָאה זייווכעלסיּב

 םיא ןיא ,ןלַאפעגנירַא זיא רע רעכלעוו ןיא ,ערעפסָאמטַא עיינ

 טליפעג ךיז טָאה רע ;ןצרַאה םוצ טנעָאנ רעייז ןעוועג רָאנ ןיוש

 פייו ,רעטומ רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא יו רעיירפ ךס ַא

 -ייק ןוא טנעמעג ץלַא רע טָאה ,טכיזפיוא סנַאמיס רעטנוא ,ָאד

 ,םיא רעּביא טרעטיצעג טשינ טָאה רענ

 ;רעטומ רעד וצ ןסירעג ךיז רע טָאה טייצ עטשרע יד זיױלּב

 ;ריא ןופ טנייװעגּפָא זייוכעלסיּב ךיז רע טָאה םעדכָאנ רעּכָא

 -ֿפָאס יד טימ טליּפשעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טונ ןעוועג םיא זיא'ס

 ןעוו ,טוג ןעוועג םיא ןיא'ס ;שינעגנעפעג םנופ ףיוה ןפיוא ןטאד

 ךוא ,ןעגנוזעג רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעמַאזוצ ייז טימ טָאה רע
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 רעד סיאול, טשינ רעמ ןיוש זיא רע סָאװ ,טונ ןעוועג םיא זיאס

 | .טעּפַאק םיאול טושּפ רָאנ ,''רעט-17

 יַאּב ַא ןטזָאלעגוצ טשינ רעמ םיא ןעמ טָאה רעטומ רעד וצ

 ?נוטכַא ןּביג סָאװ ,רעטכעוו יד זַא ,ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיא לעפ

 טשינ טרָאװ א לָאמנייק ןרָאט ,ץנירּפניורק םעניילק םעד ףיוא

 רע סָאװ ,ןסיוו טשינ רָאט יז ;טענַאוטנַא ירַאמ וצ ןדערסיורַא

 םיא רָאט יז ;טנוזעג ןיא ךיז טליפ רע יװ ןִוא טוט רע סָאװ ,טכַאמ

 .ןריטסיזקע טשינ רעמ ריא רַאפ ףרַאד רע ;ןעז טשינ לָאמנייק

 ןיא ענורַאּפש ַא ןענופעגסיוא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד ןוא

 ןהעש ןענַאטשעגּפָא לָאמ ןייא טשינ יז זיא ןטרָאד ןוא ,טנַאוװ ַא

 -עגסױרַא דניק ריא טָאה'מ זיּב ,טרַאװעג טָאה ןוא ןהעש ןוא

 -עג םיא יז טָאה ענורַאּפש רעד ךרוד .ןליּפש ךיז ףיוה ןיא טריפ

 "עג יז טָאה ,םיא הוא קידנקוק ןוא ,סנטייוו רעד ןופ ןעז טנָאק

 וצ םיא ןעװעג רעװש ןיוש ריא זיא'ס ןוא ןרערט טימ ןסָאנ

 שרעדנַא ןצנַאגניא ןָאטעגנָא ןעוועג ןיוש זיא רע ?ייוו ,ןענעקרעד

 ןעװעג ןיש ןענעז רָאה ענייז ןופ ןקָאל עדנַאלּב ענייש יד ןוא

 .עלעטיה טיוד ַא ןגָארטעג רע טָאה ּפָאק ןפיוא ןוא ןריושענּפָא

 "עי ןיא ןיא שינעגנעפעג-לּפמעט םניא רעכוזַאּב רעטּפָא ןַא

 יפיוא ןייז רעטנוא .רעּבעה רענָאיצולָאװער רעד ןעוועג טייצ רענ

 םניא עילימַאפ עכעלנינעק עצנַאנ יד ןענַאטשעג ןַאד זיא טכיז

 -עג ,טכַאנ ןטימניא וליפַא ,טייצ רעדעי וצ טָאה רע ןוא ,?ּפמעט

 ןקעוופיוא יז ,רעמַאק ןיא טענַאוטנַא ירַאמ וצ ןעמוקניירַא טנָאק/
 .עיזיוער ַא ןכַאמ ןוא ףָאלש ןופ-

 טָאה ,ןעמוקעג שינעגנעפעג ןיא זיא רעּבעה ןעוו ,לָאמ עלַא

 טָאה רע ןעוו ןוא ,ץנירּפניױרק םעניילק םוצ טקוקענוצ טוג ךיז רע

 -ער טגניז ןוא ןטַאדלָאס יד טימ ךיז טליּפש ?גניי סָאד יװ ,ןעזעג

 ןוא רעטכעוו עלַא זַא ,ױזַא ךיז טלַאה ןוא רעדיל ערענָאיצולָאװ

 ןוא ןּבָאה ביל ןא םיא ןּביוה שינעגנעפעג ןיא עטלעטשעגנָא עֶלַא

 ןיא סָאד זַא ,טכַאמענּפָא ךיז ייּב רע טָאה ,םיא טימ ךיז ןריזומַא-

 טימ טסילַאנרושז א ןעװעג זיא רע יו ױזַא ןוא ,טונ טשינ

 לקיטרַא ןַא ןּבירשעגנָא גנוטייצ ןייז ןיא רע טָאה ,ןעּפ רעפרַאש ַא

 | .םעד ןנעוו.

 ךיז לקיטרַא םענעי ןיא רעּבעה טָאה ,''קלָאפ ךעלקילגמוא,,
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 רעדָא רעירפ טעװ קענש רעד טָא, ,ןזיוצנַארפ יד וצ טעדנעוועג

 -נַאװמַא סָאװ םורָאװ .ךייא ףיוא קילנמוא ןַא ןעננערב רעטעּפש

 -עג טלָאװ עטסעּב סָאד .רע טרעוו רעכעלרעפעגנ ץלַא ,זיא רע רעמ

 ןייז ךיוא ןוא ?גנעלש עקיטפיג עניילק סָאד טָא ןעמענ וצ ןעוו

 רימ .לזניא ןטסיו ַא ףיוא ץענרע ןקישרַאּפ ייז ןוא רעטסעווש

 ,דניק ַא רַאפ ןרעמיק ךיז ןעמ ףרַאד סָאװ .ןרעוו רוטּפ ייז ןופ ןזופ

 "?ןָאק ןיא טייטש קילּבוּפער רעד ןופ לַאזקיש רעד ןעוו -

 ריא ןעמונעגוצ טענַאוטנַא ירַאמ ייּב טָאה'מ יװ ,םעדכָאנ

 סלַא ןעזעג טייצ עצנַאנ יד םיורט ריא ןיא טָאה יז ןעמעוו ,דניק-

 -לעז יד ןעוועג טשינ רעמ ןיוש יז זיא ,ךיירקנַארפ ןופ גינעק םעד

 טַאהעג טשינ ןעגנונעּפָאה ןייק רעמ ןיוש טָאה יז .רעירפ סָאװ עב?

 ,רענייא יו טקנוּפ ,לַאזקיש םעד ןפרָאוװעגרעטנוא ךיז טָאה יז ןוא-

 ןצנַאגניא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא יז .םנייא ץְלַא ןיוש זיא'ס ןעמעוו

 טקעוועגפיוא לָאמנייא יז טָאה'מ ןעוו ןוא ,שטנעמ רענעכָארּבעצ ַא/

 ,טנָאזעגנָא ריא טָאה ןעמ ןוא טכַאנייּב רענייז א ייווצ ףָאלש ןופ

 ,שינעגנעפעג-ירעשזרעסנָאק םניא ןריפרעּבירַא ןיוש יז זומ'מ זַא-
 יז זיא ,טכירעג םוצ ןלעטש וצ יז ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא'ס לייוו

 טָאה ,טרָאוו ןייק קידנדער טשינ .טשַאררעּביא ןעוועג טשינ ןיוש

 ,טלעטשענ טשינ םעגַארפ ןייק םענייק טָאה יז ;ןָאטעגנָא ךיז יז

 םניא .ליוו ,ףוס רעד ןיא סָאד זַא ,טסואווענ ןיוש טָאה יז ןוא

 טיירג'מ סָאװ ,עכלעזַא זיולּב ןעמ טלַאה שינעגנעפעג-ירעשזרעסנָאקי

 -ָאוער ןרַאפ ןלעטש ךיז ןוא ,עניטָאלינ רעד ןופ רעפעמ ןראפ ֹוצ

 .טיוט םוצ ןרעוו טּפשמרַאּפ --- טניימ לַאנוּבירט ןרענָאיצול

 יו רעמ רעֹּבָא ,ןכַאז עקינייא ןעמענטימ טלָאװעג טָאה יז

 טָאה ןוורענ יד רַאפ ןּפָארט טימ עלעשעלפ ַא ןוא עלעכיטזָאנ ַא

 ךיז טָאה יז יו ,םעדכָאנ ןוא .ןעמענ וצ טּביולרע טשינ ריא ןעמ-/

 טָאה ,ןירעגעװש רעד טימ ןוא רעטכָאט ריא טימ טנגעזעג ליטש--

 יז ןּבָאה סָאװ ,רעטכעוו ייווצ יד ןשיווצ טלעטשענקעװַא ךיז יז
 | .ירעשזרעסנָאק רעד ןיא ןריפקעוַא טפרַאדעג

 ,עקירעדינ א ןעוועג זיא סָאװ ,ריט רעד ךרוד ןײגסױרַא םייּב
 ךיז יִז טָאה רַאפרעד ןוא ּפָאק םעד ןניוּבוצנָא ןסעגרַאפ יז טָאה

 ןליפַא רעּבָא ךיז טָאה יז .ןרעטש ןיא ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןּבעגעג-
 טָאה רעטכעוו יד ןופ רענייא ןעוו ןוא ,ייּברעד טמירקרַאפ טשינ
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 -רַאפ םימ טרעפטנעעג יז טָאה ,ייו ריא טוט'ס יצ ,טגערפעג יז

 :ןייצ עטצירק

 ...ןָאט יו טשינ רעמ טציא רימ ןָאק ךאז ןייק ,ןיינ ---

 -נַא ירַאמ זיא ,ןרַאדנַאשז ןוא ןטַאדלָאס טימ טלגנירעגמורַא

 טייז רענעי ןופ ןוא ,ףיוה ןרעטסניפ םעד ןופ סױרַא טענַאוט

 .עטערַאק ַא טיירגעגוצ ןעוועג ריא רַאפ ןיוש זיא רעייט

 ;ןרעליטש רעד ןיא יז ןעמ טָאה ,םורַא ןוא םורַא טכַאװַאּב

 טָאה'מ זיּב ,ךעלסעג ןוא ןסָאנ רעּביא טריפעג טכאנ רערעטסניט

 ןרעיוט ענרעזייא יד .עמרוט-ירעשזרעסנָאק רעד ןיא טכַארּבעג יז

 -םיוא ןענעז דרע רעד רעטניה ןופ יו ןוא טנפעענ ךיז ןּבָאה

 טָאה'מ .טנעה יד ןיא ןעלסילש עסיורנ טימ ןשטנעמ ןסקַאװעגנ

 זיִּב ,טריפענ ןרָאדירָאק ערעטסניפ רעּביא גנַאפ טענַאוטנַא ירַאמ

 ןאוו ,רעמַאק ןטקיטשרַאפ ,ןגנע ןַא ןיא טכַארּבעגניײרַא יז טָאה'מ

 טימ לטעּב ןרעזייא ןַא טיירנענוצ ןעוועג ריא רַאפ ןיוש זיא סע

 ,ץַארטַאמ םענעיורטש ַא

 רעּביא העד ןייק טאהעג טשינ רעמ ןצנַאגניא טלָאוװ יז יו

 ,רעמַאק םענשוד ןגנע םעד ןיא ןייטש ןּנילּבעג יז זיא ,ןיילַא ךיז

 טָאה לָאמַא טימ ןוא ,ךיז רַאפ ןניוא עטרעווילנרַאפ טימ קידנקוק

 רעד יו טקנוּפ ,ןַאד ןוא ,קָאװשט ַא ןעזרעד טנַאו רעד ףיוא יז

 -עק ןופ יז טָאה ,טקעוװעגפיוא רעמולש ַא ןופ יז טלָאװ קָאוװשט

 ףיוא ןעננָאהענפױא סע טָאה ןוא ל?רעגייז ַא ןעמונעגסיױרַא ענעש

 .טנַאװ רעד

 ,טייקטיוט רעד ןיא ןּבעל ?סיּבַא ןנָארטעגנײרַא טָאה סָאד

 רעד .ןגָארטעג ךעלעקניוו עלַא ןופ רעמַאק םניא ךיז טָאה סָאװ

 -רעד טָאה טנַאװ רעד ףיוא ל?רענייז םעניילק םעד ןופ קַאט-קיט

 -ַאּב ,טייצ יו ,ךאז ַאזַא טלעוו רעד ףיוא ָאד ךָאנ זיא'ס זַא ,טנָאמ

 ןעמוקענניירא זיא עילַאזָאר ?דיימטסניד סָאד ןעוו ןוא .גנוגעוו

 -םיױרַא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,ןָאטסיוא ךיז ןינינעק רעד ןפלעה

 .לסקַא ריא ףיוא טנַאה יד טגיילענ

 סָאד רעּבָא -- ,טנָאזעג יז טָאה --- ,דניק ,ריד קנַאד ךיא ---

 ּבָאה ךיא טניז ;ןעימַאּב טשינ ךיז טספרַאד וד ,קיטיונ טשינ זיא

 ץלֲא ןָאט וצ טנייוענוצ ךיז ךיא ּבָאה ,רעמ ןטסניד ןייק טשינ

 ...ןייֵלַא ךיז רַאפ
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 -וטנַא ירַאמ טָאה ,ךיז ןּבעֶל טנעֶָאנ ױזַא טיוט םעד קידנליפ

 ןטימ לטעּב םענרעזייא םעד ףיוא ןפָאלש טגיילעג ךיז טענַא

 םרַאדנַאשז א ןעמוקעגניירַא זיא ןַאד ןוא ,ץַארטַאמ םענעיורטש

 ריא ןֹופ טייו טשינ טלעטשענקעװַא ךיז טָאה ןוא סקיּב ַא טימ

 .טכַאמרַאֿפ טסעפ ךיז טָאה רעמַאק םנופ ריט ערעווש יד ןוא טעּב

 . ,טסוגיוא ןטייווצ םנופ ןגרָאמירפ םניא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד

 .1798 רָאי םניא

 טָאה'מ רעדייא ךָאנ זַא ,ןּבָאה ןליוו רעקירָאטסיה עקינייא

 -רעסנָאק רעד ןיא ?לּפמעט םנופ טריפעגרענירַא טענַאוטנַא ירָאמ

 זַא ןוא טעמתחרַאפ ןעוועג לַאזקיש ריא ןיוש זיא ,עמרוט-ירעשז

 יז ןוא לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװער ןרַאפ ןלעטש וצ יז סולשַאּב רעד

 .קיטראפ ןעוועג ןיוש זיא ,טיוט םוצ ןטּפשמרַאֿפ

 ,ןעועג ױזַא עקַאט זיא'ס זַא ,ןייא ןעמיטש רעּבָא עַלַא טשינ

 רעייז זיא רעכלעוו ,רעטָאנעל רעקירָאטסיה רעשיזיוצנַארּפ רעד ןוא

 ערענָאיצולָאװער יד וצ גנואיצַאּב רעשיטַאּפמיס רָאג ַא ןופ טייוו

 ,ןטנעמוקָאד ןופ דנורג ןפיוא טזייװַאּב ,טייצ רענעי ןופ רעריפ

 -סננוניימ ַא ןעוועג זיא עיצולָאװער רעד ןופ רעריפ יד ןשיווצ זַא

 לֵאז'מ ױזַא יו ןוא ןָאט לָא/'מ סָאװ ,םעד ןגעוו טייחנדישרַאפ

 ,רַאפרעד ןעוועג ןענעז עלַא טשינ .טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןעלדנַאה

 םוצ ןטּפשמרַאפ ךיוא יז ןעמ לָאז ,ןט-16 םעד סיאול יו טקנוּפ זַא

 .ּפָאק םעד ןקַאהּפָא ריא ןוא טיוט

 טענַאוטנַא ירַאמ ןעו ,טייצ רעד ןיא זַא ,טקַאפ ַא ןיא סע

 -רַאֿפ ןעגנַאגעגנָא ןענעז ,שינעגנעפעג ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג זיא

 רעּבָא ,םעד ןנעװ תוכולמ עשידנעלסיוא יד טימס ןעגנולדנַאה

 ענעי ןּבָאה םינּפל .ןקינייא טנַאקעג טשינ ייז טימ ךיז טָאה'מ

 הנוכ עקיצנייא רעייז זַא ,לעטשנֶא םעד טכאמעג עקַאט תוכולמ

 ןתמא רעד ןיא רעּבָא ,ךיירקנַארפ ןופ ןינינעק יד ןעוועטַאר וצ זיא

 רַאפ ןוא עיצולָאװער יד ןקיטשרעד וצ ןעוועג ןסיוא ייז ןענעז

 ןּפַאכרַאפ ןוא טייהננעלעג רעד טימ ןצונַאּב עקַאט ךיז סגעוו ןייא

 -ַאֹב עקַאט ןיוש ןּבָאה ייז ןוא ,ךײרקנַארפ ןופ ןלייט ךיז רַאּפ
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 רעזייק רעשיכיירטסע רעד וליִפַא .ריא ןופ רעקיטש ןסירעגנ סנטייצ

 ױזַא טשינ ןיא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ קינעמילּפ רעד ,ץנַארפ

 -נַא יו טקנוּפ ;עטנַאט ןייז ןעעטַאר וצ ןעוועג ןסיוא קראטש

 -ענ ךיוא ךיז רע טָאה ,עּפָאריא ןופ רעשרעה עטניורקעג ערעד

 .קיטש ַא ךיז רַאפ ןסיירּפָא ןוא טייהנגעלענ רעד טימ ןצונַאּב טלָאװ

 .ךיירקנַארפ ןופ

 ..ןטיטעּפַא עסיורג טַאהענ עלַא ןּבָאה ייז

 ףךס ַא טָאהעג ןַאד טָאה עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ עסיורגנ יד

 םעד טימ ןוא ,רענעמסטַאטש קינייװ רעייז רעּבָא ,רענדער עטוג

 "עז עמרוט-ירעשזרעסנָאק רעד ןיא טענאוטנַא ירַאמ ןריפרענירַא

 גנונרָאװ א ןבעג וצ ןעוועג ןסיוא רעריפ ערענָאיצולַאװער יד ןענ

 ירַאמ לָאז'מ ןַא ,ייברעד טלַאה'ס זַא ,תוכולמ עשידנעלסיוא יד

 -רַאפ יז ןוא לַאנוּבירט ןרענָאיצולַאװער ןרַאפ ןלעטש טענַאוטנַא

 .טיוט םוצ ןטּפשמ

 :ענַארפ יד ןעמואושענסיױורַא זיא ןַאד ןוא

 ?טענַאוטנַא ירַאמ טימ רעטייוו ןעמ טוט סָאװ ---

 -לעזענ ןופ טעטימָאק רעסיורג רעד טָאה טייצ רענעי ןיא

 -אראב יד .םעד ןנעו גנוטַארַאב ַא ןטלַאהענּפָא ץוש ןכעלטפאש

 ןייק וצ ץלַא טָאה'מ ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ןניוצעג ךיז טָאה גנופ

 -עג ךיז ןּבָאה רענדער עטסרעמ יד ,ןעמוק טנָאקעג טשינ סולש
 תוכולמ עשידנעלסיוא יד ייּב טעוו'מ זַא ,טקנוּפ םעד םורא טיירד

 ןלעו עכלעוו ,סעדָאניװ עסיוועג ןנירקסיורַא ןענַָאק טרָאפ רשפא

 .עיצולָאװער רעד ןופ ןסניוװענ יד ןרעכיזרַאפ

 ,רעקרַאטש ַא ןיא ןוא ,רעבעה טלעטשעגנפיוא ךיז טָאה ןַאד

 -רַאֿפ ֹוצ זיא'ס קיטיונ יו ,ןזיוַאּב רע טָאה עדער רעקידרעייפ

 ,טיוט םוצ טענַאוטנַא ירַאמ ןטּפשמ

 -קַאראכ -- עשיטסירעטקַאראכ א רעייז זיא עדער סרעּבעה

 ןאד טָאה סָאװ ,גנומיטש רעד רַאפ ךיוא ןוא םיא רַאפ שיטסירעט

 .  .גנוטַארַאּב רעד ףיוא טשרעהענ

 -עג רעּבעה טָאה ,ּפָאק סטענַאוטנַא ירַאמ רעדָאפ ךיא,

 ןייֿפַא ךיא לעװ ,ןּבעג טשינ רימ םיא טעװ ריא ּביוא ןוא,, ,טנאז
 "!ןקַאהּפָא םיא לע ןוא ןייג
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 רעטייו רע טָאה ןַאד ןוא ,רָאפנירַא רעד ןעוועג זיא סָאד

 :טדערעג

 סטענַאוטנַא ירַאמ ןכָארּפשרַאפ ךיא ּבָאה ןעמָאנ רעייא ןיא ,

 -עװ ןַא ,ןעמוקסיוא טשינ טנַאק ריא ןעמעוו ןָא ,עסַאמ רעד ּפָאק

 -ער רעד וצ טייקנדנוּבענוצ יד .ןריטסיזקע טשינ טנָאק ריא ןעמ

 רָאפ זומ יז זַא ,קרַאטש ױזַא עסַאמ רעד ייּב רעטציא זיא קילּבופ

 עסַאמ יד זַא ,ןליוו רימ בוא ןוא .ּפָאק סטענַאוטנַא יראמ ןרעד

 םעד ןריפכרוד ןוא ןּבעגכָאנ רימ ןזומ ,זנוא טימ ןטלַאה לָאז

 | | ?",גנַאלרַאפ

 רסומ טגָאזעג רעּבעה טָאה --- ""!רָאגנ ךיז טלקנעווק ריא ןוא,

 העד רעד טיס ךיז טנָאלש ריא ,-- .טעטימָאק םנופ םירבח ענייז

 טשינ ךיז לעװ רעּבָא ךיא .ןּבעג טשינ הצע ןייק ךיז טנָאק ןוא

 לעֹו ךיא ;העד רעד טימ ןנָאלש טשינ ךיז לעװ ךיא ,ןעלקנעווק

 םוצ ןטּפשמרַאפ ןינינעק יד לָאז'מ זַא ,ףיורעד טסעפ ןײטשַאב

 טשינ םעוװ ריא זיּב ,ןענַאד ןופ קעװַא טשינ לעװ ךיא ןוא ,טיוט

 | ""!סולשַאּב ַאזַא ןעמעננָא

 יז סעז רע יװ ױזַא ענַאל יד ןרעדליש טלָאװעג טָאה רעבעה

 טמוק'ס ןעוו ,טנעמָאמ ַאזַא טכיירגרעד טָאה'מ זַא ,רָאלק ןכַאמ ןוא

 טָאה רע ןוא ,ךימ וד -- זיא ,ךיד ךיא טשינ ּביוא זַא ,סיוא

 :ױזַא טקירדעגסיוא סָאד

 טייקרעכיז רעד ןיא טּבױלג ריא טייוו יו ,טשינ םייוו ךיא,

 יא רעייא ןיא רעדָא ,עיצוטיטסנָאק רעד ןופ ,קילּבוּפער רעד ןופ

 -פָאה ךָאנ טָאה ריא ּביוא זַא ,רעּבָא קנעד ךיא .טייקרעכיז רענעג

 ערעייא טימ ןלָאצַאּב עלַא טעוװ ריא .ןיילַא ךיז ריא טרַאנ ,ןעגנונ

 "!ןייז טשינ סָאד ןָאק שרעדנַא .ּפעק ערעייא טימ ,סנבעל

 -ָאווער עטסרעמ יד ;האובנ ַא יו טקנוּפ ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ןוא ,ּפעק ערעייז טימ טלָאצַאּב עקַאט ןּבָאה רעריפ ערענַאיצול

 ייז .םַאנסיױא ןייק ןעוועג טשינ ךיוא םעד ןיא זיא ןילַא רעבעה

 -עה יו ,דרעװש סאנוש ןדמערפ םנופ ןלַאּפענ טשינ רעּבָא ןענעז

 ,גנוטַארַאּב רענעי ףיוא עדער ןייז ןיא טגָאזענסױארָאפ טָאה רעּב

 -ענַאיצולָאװער רעד ןעוו ,עניטָאליג רעד ןופ רעסעמ ןרעטנוא .רָאנ

 יזַא םעוועשוּבעצ ךיז טָאה ןרעיּפסעּבָאר רעטנוא רָארעט רער
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 ןיילַא עיצולאװער רעד ןופ תוחוכ עטסעּב יד טָאה רע זַא ,קרַאטש

 .טקיטשרעד

 :טדערעג רעטייוו טָאה רעּבעה ןוא

 וצ ,טשינ רעדָא ,טכער ןעוועג זיא'ס יצ ,טשינ סייוו ךיא ,,

 ןּפַאכ טשינ ךָאד ןָאק'מ רעּבָא .ענַאל ַאזַא וצ דנַאל סָאד ןעגנערּב

 ואוו ,רעדלעפטכַאלש יד ףױא ?טציא רימ ןעעז סָאװ ןוא .קירוצ

 ןטַאררַאפ ,םיאנוש עדמערפ יד טימ ךיז ןנָאלש ןעיימרַא ערעזנוא

 ןלעו ייז זַא ,רעכיז ןיּב ךיא ןוא ,ערעזנוא ןלארענעג עלַא זנוא

 םעד ןגָאז ךייא לעוו ךיא ןוא .ןטַאררַאפ רעמ ךָאנ רעטעּפש זנוא

 ךיא ןעוו ,רעסעּב ןעוועג טשינ ךיוא טלָאװ ןיילַא ךיא זַא ,תמא

 םייּב ןטַאררַאפ ךיוא ךייא ךיא טלָאװ ,לארענעג א ןעוועג טלָאוװ

 ריא .ןּבעל ןנייא ןיימ ןעװעטַאר לָאז סָאװ ,ךַאמּפָא ןַא ןסילש

 ןופ רענייק טשינ ןוא ריא טשינ ,ךיא טשינ זַא ,רעכיז ןייז טגעמ

 -ַאֹּב גינעק םעד לָאז'מ ןַא ,רַאפרעד טמיטשענ ןּבָאה סָאװ ,יד

 ערעזנוא ןעוװעטאר וצ דנַאטשמיא ןייז טעוװו ,טיוט ןטימ ןפַארטש

 -ַאר .רעהַא ןרישרַאמנײרַא ןלעוו ןעײמרַא עדמערפ יד ןעוו ,סנּבעל

 ץנַאג ןעו ,ןַאד זױולּב ןענָאק רימ ןלעװ סנבעל ערעזנוא ןעוועמ

 ."'תודוסי ערעדנַא רָאנ ףיוא ןרעוו טיוּבעגרעביא טעוו עּפָארייא

 רעקידנעטש א רַאפ ןעווענ זיא רעבעה זַא ,רָאלק זיא םעד ןופ

 ,ךיירקנארפ ןיא זיולּב ןלעטשּפָא טשינ ךיז לָאז סָאװ ,עיצולָאװערד

 .ךיוא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןטיײרּפשראפ ךיז לָאז רָאנ

 :טדערענ רעטייו טָאה רעּבעה ןוא

 ןייק ןילַא ךיז ןעוט טלעוו רעד ןופ רעשרעה עטניורקעג יד,

 .ןקיטשרעד אקוד טציא זנוא ןליוו ייז סָאװ ,טימרעד טשינ סטונ

 ןלעװ רימ ןוא רָאי קיצנַאװצ ַא ןרעיודעג טעװ סע ;ךיז ןרָאנ ייז

 ןגעווטסעדנופ ךיז ןפרַאד ןייֵלַא רימ רעּבָא .ןקיטשרעד ןעמעלַא ייז

 רימ זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד זנוא ןופ רענייא רעדעי ןוא ,ןרַאנ טשינ

 ערעזנוא טימ ןלָאצַאּב עלא ןלעװ רימ ;ןעיירדסיוא טשינ ךיז ןלעוו

 טליּפשעג ןּבָאה עכלעוו ,עלַא יד רָאנ ,ָאד רימ רָאנ טשינ ןוא ,ּפעק

 .עיצולַאװער רעד ןיא עלַאר ענעעזעננָא ןא

 םעד טקירדעגסיוא יאדוא עקינייא ןּבָאה גנוטַארַאּב רעד היוא

 -רטנָאק יד ןוא טכעלש רָאנ ןייז טעוו'ס ןליפַא ביוא זַא ,קנַאדעג

 -םיוא ןוא ןעלדנַאהרַאֿפ ןענָאק ןעמ טעװ ,ןניז טעוװ עיצולָאװער
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 ,טלעטשענּפָא רעּבעה ךיז טָאה ףיורעד ןוא ,הטיחש ַא ןדייכי

 :ףרַאש רעייז ןטנעמוגרַא ענייז קידנעגנערּבפורַא

 טעוו'מ ןזַא ,ןגָאזװצ טעוו'מ --- ,טנָאזעג רע טָאה -- ,ביוא,

 בוא .ןטלַאה טשינ טרָאוװ ןייק ןעמ טעװ ,ןעּפעשט טשינ זנוא

 זנוא ןעמ טעװ ,סעמרוט יד ןיא ןרַאּפשרַאפ טשינ זנוא טעוו'מ

 ייו ןוא .ןעליוקסיוא טייהרעליטש רעדָא ,ןעמססיוא זייווקיצנייא

 -נַא ןייק טשינ זנוא ראפ טּביילּב ,ענַאל ַאזַא ןיא ךיז ןעניפעג רימ

 ,עסיורג ַא ןייז ףרַאד המקנ רעזנוא ןוא !המקנ רָאנ יו ,הרירּב רעד

 ןזָאלרעּביא רימ ןפרַאד ,סנּבעל ערעזנוא קידנּבעגקעװַא .עקיזיר א

 ןוא םיאנוש ערעזנוא ןופ סרעּפרעק יד ןיא טיוט ןופ ןליצַאּב יד
 לָאמנייק םיא לָאז'מ ןַא ,ןּברוח ןסיורג ַאזַא ךיירקנַארפ ןיא ןכַאמ

 ןופ רעירפ רימ ןזומ ,ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ ןוא !ןסעגרַאפ טשינ
 ;ןזָאלרַאפ ךיז רימ ןגעמ ייז ףיוא ;ןסַאמ יד ןלעטשנדירפוצ ץלַא
 ,ערעזנוא םיאנוש עלַא יד טימ ןענעכערּפָא ןיוש ךיז ןלעװ ייז

 ריא ,ןסַאמ יד ןופ טייקטציירעצ יד ןטלַאהפיוא טזומ ריא רעּבָא
 ןוא ,ןדיז קידנעטש לָאז ןסַאמ יד ןופ ןרָאצ רעד זַא ,ןעז טזוס

 -ךאפ ןיגינעק יד טעוו'מ סָאװ ,טימרעד טציא ןָאט ריא טנָאק סָאד

 רַאפ זיא סָאד -- טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ּפָאק רעד ,טיוט םוצ ןטּפשמ
 ."זנוא רַאפ ןיא סָאד --- רענגעק עשיטילָאּפ ןופ ּפעק יד ;ןסַאמ יד

 ,גנוטַארַאּב רעמייהעג רענעי ףיוא טדערעג רעּבעה טָאה ױזַא

 רע זיא ,עדער רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רע יו ,םעדכָאנ ןוא
 זַא ,סולשַאּב רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןיא ןַאד ןוא ,קעװַא ךיילג
 ,לַאנוּבירט ןרענָאיצולַאװער ןרַאפ ןלעטש טענַאוטנַא ירַאמ לָאז

 -ַארּפ םעד ,ליווניט-יעיקופ ןפור טקישעג ןעמ טָאה ךָאנרעד
 -ענ םיא טָאה ןעמ ןוא ,לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװער םנופ רָארוק
 ענַאלק יד ןלעטשפיונוצ ןוא טעּברַא רעד וצ ןעמענ ךיז ןסייה

 ,טענַאוטנַא ירַאמ ןנעק

 רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ליווניט-יעיקופ רָארוקָארּפ רעד ןוא

 .טעּברַא

 ןיוש טָאה'מ זַא ,טסואוורעד עּפָאריײא ןיא ךיז טָאה'מ ןעוו |
 ןוא ,עמרוט-ירעשזרעפנָאק רעד ןיא טריפענרעּביא טענַאוטנַא ירַאמ
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 -ָאיצולָאװער ןרַאפ ןלעטש וצ יז ןרָאװעג ןסָאלשַאּב ןיוש זיא'ס- זַא

 םשינ רעּבָא ףרַאד'מ .למוט ַא ןרָאװעג טרָאד זיא ,לַאנוּבירט ןרענ

 טלעוװ יד טגיילעגנייא ןּבָאה תוכולמ עשיאעּפָאריײא יד זַא ,ןעניימ

 ןיא ןיולּב טקירדעגסיוא ךיז טָאה למוט רעד .ןעװעטַאר וצ יז

 םוצ רענייא ןּבירשעג םעד ןגעװ ןּבָאה ןטַאמָאלּפיד סָאװ ,ווירּב

 יד טניילעגנייא ךעלקריו טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ..ןרעדנַא

 ףַארג רעשידעווש רעד ןעוועג זיא ,ןיגינעק יד ןעװעטַאר וצ טלעוו

 ,ןרָאטסינימ וצ ווירּב ןּבירשעג טָאה רע ;רעטּבילעג ריא ,ןעזרעמ

 טװאורּפעג טָאה רע ;ןרידנַאמָאק עשירעטילימ וצ ןוא ןצנירּפ וצ

 ןדניצ טװאורּפעג טָאה רע ,ךיירקנַארפ ףיוא עּפָאריא ץנַאג ןצעהנָא

 -עג ןייז ןעװעטַאר לָאז'מ יּבַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןעמַאלפ .

 -רָאנ טָאה ןוא ןפלָאהַאּבמוא ןעוועג ןיא רע רעּבָא ;ןיגינעק עטּביל

 .ןָאט טנָאקעג טשינ

 ןייז וצ ןּבירשעג טייצ רענעי ןיא טָאה רע סָאװ ,ווירּב ַא ןיא

 ' :ױזַא טקירדענסיוא ךיז רע טָאה ,רעטסעווש

 יד םעטָא ךיא סָאװרַאפ ,רסומ ןיילַא ךיז ךיא גָאז לָאמטּפָא ,

 .שינעגנעפעג קיצומש ַא ןיא טרַאּפשרַאפ זיא י ז ןעוו ,טפול עשירפ

 ,ױזַא ןּבעל סָאד רימ טמסרַאפ ןוא ץרַאה סָאד רימ טסיירעצ סָאד

 ןיירַא ךיא לַאּפ טָא ןוא ןדייל עטסכעלקערש יד ךיא ליפ טָא זַא

 ."ןרָאצ ןקידארומ ַא ןיא

 "עזעוועג םעד ,יסרעמ ףַארג וצ ןּבירשעג ךיוא טָאה ןעזרעפ

 טָאה יסרעמ ןוא ,ךיירקנַארפ ןיא רָאדַאסַאּבמַא ןשיכיירטפע םענ

 ןּבײרשנָא ךיילג לָאז רענעי זַא ,טניירפ ַא םענייז וצ טעדנעוועג ְךיִז

 -רַא עשיכיירטסע יד ןופ רידנַאמָאק םעד ,ץנירּפ רעגרוּבַָאק םעד

 ןרילרַאפ טשינ לָאז רע זַא ,ץענערג רעשיזיוצנַארפ רעד ייּב ןעיימ

 ןופ רעריפ ערענָאיצולַאװער יד ןענרָאװ ךיילו ןוא טייצ ןייק

 'רעד סטכעלש ןָאט וצ ןגעוורעד טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ךיירקנַארפ

 רָאג יד ןופ ןעוועגנ טשינ רעּבָא זיא ץנירּפ רענרוּבָאק רעד .ןינינעק

 טשינ ךיז הרַאד'מ זַא ,טרעפטנעעג טָאה רע ןוא םימכח עסיורג

 וצ םענַאוטנַא ירַאמ ןריפ זירַאּפ ןיא טעוו'מ ּביוא ?ייוו ,ןקערש

 עשיזיוצנַארפ ריפ יד טימ ןענעכערּפָא ךיז רע טעװ ,עניטָאלינ רעד

 טעו רע -- ךיירטסע ןיא טריטסערַא טָאה'מ סָאװ ,ןטַאטוּפעד

 ,טיוט םוצ ןטּפשמרַאפ רַאפרעד ייז לָאז'מ זַא .,ןעז ןיוש
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 יוירטסע םוצ ווירּב ַא טימ טעדנעוװעג יסרעמ ךיז טָאה ןַאד

 ןַא ףיוא ,טַאמָאלּפיד רעד טָאה ווירּב םניא .ץנַארפ רעזייק ןשיכב

 טשינ טציא טעװ רע ּביוא זַא ,גינעק םעד טגָאזעג ,ןפוא ןלעדייא

 ןּבענֹּפָא ןפרַאד רע טעװ ,טענַאוטנַא ירַאמ עטנַאט ןייז ןעװעטַאד

 סטענַאוטנַא ירַאמ רעֹּבָא .תורוד עקיטפנוקוצ יד רַאפ ןוּבשחוד-ןיד

 ןידה-םוי ַאזַא רַאפ ךיז טָאה ,ךיירטסע ןופ רעזייק רעד ,קינעמילּפ

 טשינ וליפֲא ווירּב טיסרעמ ףיוא טָאה רע ןוא ,ןקָארשרעד טשיג

 ...םרעפטנעעג

 ףךיז ןּבָאה דנַאלסיױא ןיא ןטסיכרַאנָאמ עשיזיוצנַארפ יד ךיוא

 ןֹופ ןיגינעק יד סָאװ ,ןצרַאה םוצ קרַאטש רָאנ ןעמונעג טשינ

 םיאול ןוא .טיוט ןופ לעוש רעד ףיוא ןיוש טייטש ךיירקנַארפ

 רעד ןוא סנעװָארּפ ןופ ץנירּפ רעד ,רעדירּב ייווצ סנט-16 םעד

 -סיוא ןיא עיצולָאװער-רטנָאק רעד ןופ ּפעק יד ,אוטרא'ד ץנירּפ

 ירַאמ לָאז מס זַא ,ףיורעד טקוקענכױרַא רָאנ רשפא ןּבָאה ,דנַאל

 ףיֹוא ּפָאק םעד ןקַאהּפָא ריא ןוא טיוט םוצ ןטּפשמראפ טענַאוטנַא

 םוצ רעטנענ ךָאנ ןלעטשקעװַא ייז טעװ סָאד לייוו ,עטניטָאליג רעד

 | ...ןארט

 | ,טניימעג ייז ןּבָאה ױזַא

 עשידנעלסױױא יד ףיוא ןַא ,ןעזעג טָאה ןעורעפ ןעוו ןוא

 :רענַאיצולַאװער-רטנַאק עשיזיוצנארפ יד ףיוא ךיֹוא ןוא תוכולמ

 לטימ רעדנא ןא טוואורּפעג רע טָאה ,ןוָאלרַאט טשינ ךיז רע ןָאק

 טימ ןשטנעמ ןענופעג טָאה רע ;טענַאוטנַא ירַאמ ןעװעטַאר וצ

 -ןצרעטנוא ,ןטנעגַא ךיירקנַארפ ןייק טקישעגנײרַא טָאה ןוא טלעג

 -ַאר ןפלעה ןלָאז ייז זַא ,רעריפ ערענַאיצולַאװער ענעעזעגנָא ןפיוק

 "וצ ןקישּפָא יז לָאז'מ זַא ,ױזַא ןעיירדסיוא ןוא ןינינעק יד ןעוועט
 .ךיירטסע ןייק קיר

 ןפיוקוצרעטנוא ןּבענעגנייא ָאי טלָאמעד ךיז טָאה'ס ןעמעוו

 -ַאב טשינ גָאט ןקיטנייה זיּב ךָאנ זיא סָאד -- טשינ ןעמעוו ןוא

 -וצוצ טוװואורּפעג ןליפַא טָאה'מ ןזַא ,רעכיז רעּבָא ןיא סע .טנַאק

 ןֹוא .ןבענעננייא טשינ ךיז טָאה סע רעּבָא ,ןענָאטנַאד וצ ןעמוק

 -עה טפיוקענרעטנוא טָאה'מ ןַא ,ןּביולנ ֹוצ דנורג ַא ןַארַאפ זיא'כ

 טימ רעירפ טָאה רעכלעוו ,שטנעמ רעּבלעז רעד ,רע לייוו ,ןרעּב

 ןיא ןוא ּפָאק סטענאוטנַא ירַאמ טרעדָאפעג טייקטסעפ ליפ ױזַא
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 ,ריא רַאפ ןעמָאנ רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ לָאמניײק גנוטייצ ןייז

 ןטיּבעג לָאמַא טימ טָאה רע --- ''רוה עשיכיירטסע יד , רָאנ יו

 ..ריא ֹוצ רעדלימ ןרָאװעג זיא ןוא ןָאט םעד

 עיפַארגָאיּב יד ןּבירשעג ןּבָאה עכלעוו ,יד ןופ עטסרעמ יד

 ףיֹוא ךעלריפסיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה ,טענַאוטנַא ירַאמ ןֹופ

 םניא טרַאּפשרַאפ ןעוועג זיא יז סָאװ ,געט קיצעּביז ןוא סקעז יד

 ,יֹוזַא ןּבירשעג ןּבָאה עלַא טעמכ ןוא ,שינעגנעפעג-ירעשזרעסנָאק

 יז .ןטייהלצנייא יד קידנענעייל ,ןרערט טימ ןסיג ןפרַאד לָאז'מ זַא

 רעד ןיא יז טָאה'מ יו ,םעד ןגעו סעטכישענ טלייצרעד ןּבָאה

 םקֹונ ריא ןיא ךיז טָאה'מ יװ ,לַאטורּב טלדנַאהַאּב ירעשזרעסנָאק

 .טירש ןוא טירט ןדעי ףיֹוא טקידיילַאּב יז טָאה'מ יו ןוא ןעוועג

 .קיטביר טשינ רעּבָא זיא סָאד

 סָאװ ,עשינַארט סָאד ןַארַאפ זיא ןשטנעמ ןדעי ןופ ןלַאפ םניא

 ןְלַאפ םעד טימ ןעוועג זיא עּבלעז סָאד ןוא ,דיילטימ סיױרַא טפור
 : .טענַאוטנַא ירַאמ ןופ

 טשינ רעכיז ןיא עמרוט-ירעשזרעסנָאק רעד ןיא ענַאל ריא

 ירעלויט ןיא יו ,ץַאלַאּפ רעלַאסרעװ םניא יװ ,עבלעז יד ןעוועג

 ןָאק טנָאקעג ךיז טָאה יז ואוו ,ןָאנַאירט ןיא יו רעדָא ,ץַאלַאּפ

 ירעסנָאק םניא זיא יז .טלעפענ ריא סָאװ ,ץלַא ןָאט ןוא ןיינליואוו

 ןעועג טשינ ,ןָארט ןייק ףיוא ןסעזענ טשינ שינעגנעפעג-ירעשז

 טשינ ןוא ןענַאילימ טפערטאּב סָאװ ,גנוריצ ןייק טימ ןעגנַאהַאּב

 ןענעז סָאװ ,רענידַאּב ןוא ןעמַאדפיוה רעטרעדנוה ןייק טַאהענ

 ןעמעלַא ךָאנ .לעפַאב ריא ןנלָאפוצכיױוא טיידג טונימ רעדעי וצ

 סָאװ ,עקטנַאטסערַא ןַא יװ רעמ טשינ ןעוועג טציא ךָאד יז זיא

 -נַא יז טָאה ,טָאררַאפ ןופ עגַאלק רערעווש רעד רעטנוא טייטש
 ןוא עטְלַא ייווצ יו רעמ טשינ טַאהעג ,רעדיילק רעטרעדנוה טָאמש

 -עג טָאה יז סָאו ,ךיש יד ךיוא ;רעדיילק ענעסירעצ ךעלשּפיה

 טָאהעג רעּבָא טָאה יז .ץנאג ןעוועג טשינ ריא ייּב ןענעז ,ןגָארט
 "ענםיוא ריא רַאֿפ טָאה סָאװ ,טסניד ַא ,ןפָאלש םוצ טעּב ענייר ַא

 זיא ,ןּבענעג ריא טָאה'מ סָאװ ,ןסע סָאד ךיוא ;רעמיצ סָאד טמַאר

 ןופ יורפ יד ,דרַאשטיר םַאדַאמ יד ןעוו ןוא ,טכעלש ןעוועג טשינ

 קרַאמ ןיא ןיינסױרַא טנעלפ ,ירעשזרעסנָאק רעד ןיא קינלסילש םעד

 טמיוק סָאד זַא ,טסואוורעד ךיז ןּבָאה רעּבייװ יד ןוא ןפיוק סעּפע
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 -סיוא ריא רַאפ ייז ןּבָאה ,ןיגינעק רעטרַאּפשרַאפ רעד רַאפ ןייא יז

 יב ..ןטבורפ עטסעּב יד ןוא ףוע עטסעּב סָאד ןּבילקעג

 -ַאְּב ייווצ ןענעז ,טזומענ ךָאד ןעמ טָאה גנערטש יז ןכַאװַאּב

 "יי ןוא גָאטייּב רעמיצ ןיא ריא ייּב ןעוועג ןרַאדנַאשז עטנפָאװ
 ןפיוא ןטלַאה טזומעג טייצ עצנַאג יד יז ןּבָאה ייז ?ייוו ,טכַאנ

 םעד רעּביא ןוא עקלויל ַא טרעכיורעג טָאה ייז ןופ רענייא .גיוא

 ךיז טָאה יז ןעוו ןוא ,ךיור טימ לופ ןעוועג רעמיצ עצנַאג סָאד זיא

 יז טקיטש ךיור רעד סָאװ ,ףיורעד םיא רַאפ טגָאלקעג לָאמנייא

 -פעה ךיז רע טָאה ,ןפָאלש טשינ םעד רעּביא ןָאק יז ןוא טכאנייּב

 ..עקלויל יד ןפרָאװעגקעװַא טָאה ןוא טקידלושטנַא ךעל

 -יצ ןיא ןטלַאה וצ טּביולרעד ריא ןעמ טָאה ןעמולב ןליפַא

 -ןלּב עשירפ גָאט ןדעי ריא טָאה עילַאזָאר ?דיימטסניד סָאד .רעמ

 .ןנָארטעגניירַא ןעמ

 ןעמוקרָאפ ןזומ סָאװ ,ןלַאפ עטלייצעג ןופ םַאנסיוא ןטימ

 טלדנאהַאּב טענאוטנא יראמ ןזיא ,ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא

 יו רעסעּב ךס ַא טייצ עטשרע יד ירעשזרעסנָאק רעד ןיא ןרָאװעג

 ןשטנעמ עטסרעמ יד ייּב טָאה יז ,ןטנַאטסערַא ערעדנַא ךס ַא

 ןוא ,ןזיװעגסױרַא סָאד ריא ןּבָאה ייז ןוא ,עיטַאּפמיס ןפורעגסיורא

 -יּב ןקישוצ ריא לָאז'מ ,גנַאלרַאפ םעד טקירדעגסיוא טָאה יז ןעוו

 ,רעכיּב טקישענוצ ריא ןעמ טָאה ,ןענעייל םוצ רעכ

 -עג ,עקטנַאטסערַא יד ,טענַאוטנַא ירַאמ טָאה םורַא ןוא םורָא

 ערעדנא יו ,רעסעּב ךס א שינעגנעפעג-ירעשזרעסנָאק םניא טּבעל

 | - .ןטנאטסערא

 "אב ןרעו עמרוט רעשיטסיכרַאנָאמ ַא ןיא ןרענָאיצולָאװעד

 -ַאוטנַא ירַאמ יו ,רעלַאטורּב ךס א ןוא רעננערטש ךספ ַא טלדנַאה

 -אווער רעד ןופ עמרוט רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאּב זיא טענ

 , ...עיצול

 -ךַאפ ןפַאשרַאפ ריא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןדייל יד ןפַאשּפָא

 ַאזַא טימ זיולּב טנַאקעג ןעמ טָאה ,ךעלקילג ןכַאמ יז ןוא ןנינעג
 ןעוועג רעכיז טלָאװ סָאד ןוא .עיצולַאװער יד ןפַאשּפָא יו ,ךַאז

 סָאװ ,יד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ וליִפַא ,ןּברק רעסיורג-וצ ַא

 ,ןופרעד טדערעגּפָא ןיוש ,טייקכעלשטנעמ ןגעװו ליפ ױזַא ןדער
 !ךעלנעממוא ןעוועג זיא'ס סָאװ
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 זיא םענַאוטנַא ירַאמ רַאּפ ןשינעמוקּפָא עטסערג יד ןופ ענייא

 טריפ'מ סָאװ ,ןטנַאטסערַא יד ןופ ןעמענ יד ןפורסיוא סָאד ןעוועג

 יג רעד וצ --- ךָאנרעד ןוא לַאנובירט ןרענָאיצו?אוװעד םוצ קעוװַא

 לָאז ןעמ זַא ,טנוװַא ןייא ןייק טעמכ קעוװַא טשינ זיא סע .עניטאל

 עכלעזַא ןֹופ ןעמענ יד ןפורסיוא טשינ ירעשזרעסנָאק רעד ןיא

 גַא ירַאמ ןעװ ,לָאמ עלַא ןוא ,סעקטנַאטסערַא ןוא ןטנַאטסערַא

 םַאלּב ןרָאװענ ריא ייּב םינּפ סָאד זיא ,טרעהעג סָאד טָאה טענַאוט

 רעייז ןוא .טרעטיצעג ריא ייּב טָאה רעּפרעק רעצנַאג רעד ןוא

 יַאַּב עריא ןופ ןעמענ יד סיוא טפור'מ יי ,טרעהעג יז טָאה טּפָא

 "רעוו ןיא טסעג עטּפָא ןעװעג ןענעז עכלעוו ,טניירפ ןוא עטנַאק

 .ץַאלַאּפ-ירעלויט םניא ךיוא ןוא ןָאנַאירט ןיא ,לַאק

 "עשזרעסנַאק רעד ןיא ךַאװ יד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ

 -עלטע ןרָאװעג טכַאמעג ךָאד ןענעז ,עגנערטש אזַא ןעוועג זיא יר

 ירעליטש טענַאוטנַא ירַאמ טרָאד ןופ ןריפוצסיורא ןכוזרַאפ עכ

 ןענופעג ךיז ןּבָאה סע .ץענערג םעד ןלעטשרעּבירַא יז ןוא טייח'

 רַאפ ןּבעל סָאד ןלעטשוצנייא טיירג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמי

 -רַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,יד ןשיווצ זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס ןוא ,ריא

 רענַאקירעמַא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ,ןעועטַאר וצ יז טריסערעטניא

 -סיו לטעטש םנופ ,גואלק ןַאפעטס ןעמָאנ ןטימ ןַאטיּפַאקספיש

 םָאוו ,ףיש ַא טימ ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקעג זיא רע .ןיעמ ,טעסאק

 ןעװעג ןזיא ליצ ןייז ןוא ,'ילַאס, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה

 !עגנערּב יז ןוא שינעגנעפעג ןֹופ ןיגינעק יד ןעװעטַארוצסױרַא

 -םיוא טַאהעג ןיוש וליפַא טעסַאקסיװ ןיא טָאה רע .עקירעמַא ןייק

 ---.טענַאוטנַא ירַאמ ווא זואה יחד ,, .ריא רַאפ בוטש ַא טיוּבעג

 ןקיטנייח זיּב טרָאד ךָאנ טהעטש יז ןוא ,בוטש ענעי טסייה ױזַא

 .נָאט

 קרַאטש רעייז ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןענעז סָאװ ,יד ןשיווצ

 ןעועג ךיוא זיא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןעועטַאר וצ טריסערעטניארַאפ/

 רע .ליוונעור ןעמָאנ ןטימ טַארקָאטסירַא רעשיזיוצנַארפ ַא רענויא|

 רעכלעוו ,סינָאשטימ רענָאיצולָאװער םעד טימ טנעקַאּב ךיז טָאה

 רעד ןיא טשימרַאפ ןעוועג שינעגנעפענ-?ּפמעט םניא ךָאנ ןיא|

 ןַאד ךיז טָאה סינָאשטימ .ןינינעק יד ןעװעטַאר וצ גנורעוושרַאפ

 ןוא ןלַאפעג טשינ רשח ןייק םיא ףיוא ןיא סע ,טיײרדעגסיױרַא
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 "עג טָאה ןוא רָאטקעּפסניא-יצילַאּפ ַא ןעוועג ןיוש רע זיא טציא/

 םיא טימ ןוא .עמרוט-ירעשזרעפסנַָאק רעד ןיא ןעמוקניירַא טנַאק

 ןעמונעג ךיז ןּבָאה עדייּב ןוא טנעקַאּב ?יוונעור סָאד ךיז טָאה

 -נעפעג ןופ טענַאוטנַא ירַאמ ןריפוצסיורַא ןַאלּפ א ןטעּברַאסיוא

 .שינעג:

 -נערּב וצ ןּבענעגנייא ןליפַא לָאמנייא ךיז טָאה ןסינָאשטימ

 טריפעגניירַא םיא טָאה רע .ירעשזרעסנָאק רעד ןיא ןליווגעור ןעג
 ,טנעקרעד ךיילג םיא טָאה יז ןוא רעמַאק ןיא טענַאוטנַא ירַאמ וצ

 -ענ זיא יז ןעוו ,ןטייצ ענעי ןופ ךָאנ טקנעדעג םיא טָאה יז לייוז

 ןרעגמוא טשרמולכ ןַאד ריא טָאה רע .ןיגינעק עקיטכעמ יד ןעוו
 ןטימ קנואוו ַא ןּבענעג ריא ןוא סיוש ןפיוא םולּב ַא ןפרָאװעגפױרַא

 ןעוועג זיא םולּב רעד ןיא .ןּביוהפיוא םולּב יד לָאז יז זַא ,גיוא
 -עג טענַאוטנַא ירַאמ טָאה עלעטעצ םענעי ףיוא ןְוא ,עלעטעצ ַא
 :ױזַא טרעפטנע

 ןענעייל טשינ ןָאק ךיא .רימ ףיוא גיוא ןַא קידנעטש טלַאה'מ ,

 ."טמוק .ךייא וצ יורטוצ ּבָאה ךיא .ןּביירש טשינ ןוא

 רעזירַאּפ א ןיא טציא ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ ,עלעטעצ סָאד

 ןקיטרַאנגיא ןַא רעייז ףיוא ןרָאװעג ''ןּבירשעג ,, זיא ,םואעזומ

 יד .טניט ןייק טימ טשינ ןוא ןעּפ ןייק טימ טשינ --- רעגייטש
 ףיוא עקליּפש ַא טימ ןכָאטשענסיוא ןּבַאטשכוּב יד טָאה ןיגינעק

 ךרוד ןליווגעור ןּבענעגרעּביא סָאד טָאה יז ןוא ,ריּפַאּפ קיטש ַא ,

 .טרעּבלינ ןסייהעגנ טָאה סָאװ ,םראדנַאשז ַא םענייא ,

 רעד ןיא ןעמוק טפרַאדעג סינָאשטימ טָאה ןַאלּפ םעד טיול

 -ירַא ,גנוריגער רעד ןופ טפירשוצ ןשלַאפ ַא טימ ירעשזרעסנָאק-

 ןוא ,שינעגנעפעג-?ּפמעט םניא קירוצ טענַאוטנַא ירַאמ ןריּפוצרעב-

 ןיא עמרוט ןייא ןופ געוװ ןפיוא זַא ,טכַאמענּפָא ןעוועג ןיוש זיא'ס
 .ןפױלטנַא ריא טימ ןעמ לָאז ,רערעדנַא רעד

 טָאה'מ לייוו ,ןרָאװעג טריפעגכרוד טשינ רעּבָא זיא ןַאלּפ רעד ;

 רעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה'מ ןעוו ןוא ,סנטייצַאּב טּפַאכעג ךיז-
 טריפעגרעּביא טענַאוטנַא יוַאמ ןעמ טָאה ,גנורעוושרַאפ רעייג
 ןטרָאד ןוא ,ירעשזרעסנָאק רעד ןופ גנולײטּפָא רעדנַא ןַא ןיא

 סע ואוו ,רעמַאק םענשוד ,ןגנע ןַא ןיא טרַאּפשרַאפ יז ןעמ טָאה

815 



 ריא םורַא ךַאו יד ןוא ,רעטסניפ ןוא טכייפ ןוא סָאנ ןעוועג זיא

 .רעירפ יו ערעננערטש א ןעוועג ןיוש זיא

 -רַאפ ןיא טענַאוטנַא ירַאמ ןיא רעמַאק םענשוד םענעי ןיא

 טעמכ זיא'ס זַא ,?ת ַא ױזַא ןרָאװעג טייצ רעצרוק ַא ןופ ףיול

 -ניא יז טָאה גיוא ןייא ףיוא ,ןענעקרעד וצ יז ןעוועג ךעלנעממוא

 'טולב עטפֶא ןופ ןטילעג טָאה יז .ןעז וצ טרעהענפיוא ןצנַאו

 ;ךאווש ױזַא ןרָאװעג זיא ןוא םזיטַאמור ןנָארקעג טָאה יז ,ןצרוטש

 .ןייטש ֹוצ סיפ יד ףיוא ןעוועג רעווש ריא זיא'ס זא

 ןַאד ןעמ טָאה -- ?טענַאוטנַא ירַאמ סעּפע טכַאמ סָאװ ---

 .ירעשזרעסנָאק רעד ןיא ןרָאדנַאשז יד ןופ םענייא טנערפעג

 :טרעפטנעענ טָאה םרַאדנַאשז רעד ןוא

 יוװ סיוא טעז יז ןוא סריא ?לדיילק טלַא ןַא טעטַאלרַאפ יז ---

 ,לגיופ רעטקילפענּפָא ןַא

 ןבגײג לטיּפַאס

 +ּבירװ ןרענַאיצוקַאחער ןרַאצ טענאוו

 געט עטצעל עריא .לֵאנ

 ךַא ןיא טריפעגרעּבירַא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה'מ רעדייא ךָאנ

 יעמונעג יז ןעמ טָאה ,ירעשזרעסנָאק רעד ןופ גנולײטּפָא רעדנא
 ןטייהלצנייא רעמ ןעניפענוצסיוא ,רעהרַאפ-ץיירק ןגנערטש ַא ףיוא
 .שינעגנעפעג ןופ ןפױלטנַא וצ גנורעוושרַאפ רעטצעל רעד ןגעוו

 .רָאלק ןעמוקענסױרַא זיא ,ןּבעגעג טָאה יז סָאו ,סרעפטנע יד ןֹופ

 !עװעג זיא ןוא טסואוועג גנורעוושראפ רענעי ןנעוו טָאה יז זַא
 | ,םעד ןיא טשימרַאפ

 טלעטשענ ךיוא ריא ןעמ טָאה רעהראפ-ץיירק םענעי ףיוא

 עלַא זַא ,ױזַא טרעפטנעעג ייז ףיוא טָאה יז ןוא ,ןנַארפ ערעדנַא

 טסייוו ןוא ?כש ןוא טקַאט טציא טָאה יז זַא ,ןּבענוצ טזומענ ןּבָאה

 | .ןטלַאה וצ ךיז ױזַא יו

 סאנוש םנופ גלָאפרע םניא טריסערעטניאראפ ריא טנעז ---

 ,טנערפענ יז ןעמ טָאה --- ?ןעיימרא
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 -ךַא יד ןופ נלָאפרע םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןיּב ךיא ---
 -ַאֹּב ןוז ןיימ ןכלעוו וצ ,קלָאפ םנופ טקישעג ןרעוו סָאװ ,ןעיימ
 ןופ םזיטָאירטַאּפ רעד לייוו --- ,טרעפטנעעג יז טָאה --- ,טגנַאק

 .ןוז ריא ןופ םזיטָאירטַאּפ רעד זיא רעטומ ַא

 ?ןוז רעייא טגנַאלַאּב קלָאֿפ ןכלעוו וצ ןֹוא ---

 טשינ ןעד זיא ?ענַארפ ַאזַא ןלעטש רָאנ ריא טנָאק יו ---

 | ?זיוצנַארפ ַא ןיא ןוז ןיימ זַא ,רָאלק

 "ייא רעדעי יװ טקנוּפ דנַאל ןופ רענריּב ַא זיא ןוז רעייא ---

 םעד ןופ טנָאזענּפָא ךיז ריא טָאה ,זנוא טרעפטנע ,טציא ןוא .רענ

 טציא זיא ןוא קיטכיוו ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,''ןינינעק,, לוטיט

 | ?טשינרָאג

 -טנע וצ רעווש ןעוועג ,קיטנעק ,ריא זיא ענַארפ רעד םִא ףיוא

 :ֹױזַא טיירדענסיוא ךיז טָאה יז ןוא ,ןרעמ

 ךַאז ןייק ןשטניוו ,ךיא ןוא ןוז ןיימ ,טסייה סָאד ,רימ +--
 ןייז לָאז ךיירקנַארפ זַא ,סָאד יו ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ױזַא טשינ
 .ךעלסילג

 "רעד ןדירפוצ ריא טנעז ןתמא רעד ןיא זַא ,סע טפייה --

 ?נינעק ןייק טשינ רעמ טָאה ךיירקנַארפ סָאװ ,ןופ

 טעמכ רעדיוװ יז טָאה --- ,זיא שטנואוו רעקיצנייא רעזנוא ---

 ,ךעלקילג ןוא סיורנ ןייז לָאז ךיירקנַארפ זַא -- ,טגָאזעג עּבלעז סָאד

 -ענ רעטייו ריא ןעמ טָאה -- ,סע טמוק עשזדיוו זיא ---
 ,ךיירקנַארפ ןֹופ קילג סָאד קידנשטניוו סָאװ --- ,עגַארפ ַא טלעטש

 םָאװ ,ץלַא ןָאטעג טייצ רעּבלעז רעד ןיא ריא טָאה ,טנָאז ריא יו

 ;נודניּברַאפ ןיא ןייטש ןוא ןציטש וצ ,טנַאקענ רָאנ טָאה ריא
 ?ךיירקנַארפ טימ המחלמ ןריפ עכלעוו ,םיבורק ערעייא טימ

 יז ןוא ,עברַאה ַא רעייז ןעוועג ריא רַאפ זיא עגַארפ יד םִא

 | :זַא טיירדעגסיוא ךיז טָאה
 עניימ ןענעז ,טציא ּבָאה ךיא סָאו ,םיבורק עקיצנייא יד ---

 ,ייז טימ ןיּב ךיא ןעוו ,ןַאד זױלּב ןייז ךיא ןָאק ךעלקילג .רעדניק

 ,ךעלקילנ ןייז טשינ ץעגרע ןיא ךיא ןָאק ייז ןָא

 וטציא ןריפ עכלעוו ,ןשטנעמ עֶלַא יד זַא ,טשינ ריא טלַאה ---

 ?ךיוא םיאנוש ערעייא ןענעז ,ךיירקנַארפ טימ המחלמ
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 עלַא יד זַא -- ,טרעפטנעענ יז טָאה -- ,טלַאה ךיא --

 ,םיאנוש רימ ןענעז ,רעדניק עניימ סטכעלש ןעוט סָאװ ,ןשטנעמ

 ?רעדניק ערעייא רַאפ סטכעלש סלַא ריא טכַארטַאּב סָאװ ---

 .ייז רַאפ טכעלש ןיא סָאװ ,,ץלַא ---

 -עג ריא רעשרָאפסױא רעד טָאה -- ,סָאד ?עיצעּפס ---

 ןענָאק טשינ רעמ טעוװ ןוז רעייא סָאװ --- ,ןפלעהסיורַא טוואורּפ

 ?גינעק ןייק ןייֵז

 :ייז ןָאק -- ,טרעפטנעענ יז טָאה --- ,ךיירקנַארפ בוא ---

 לָאז גינעק רעד זַא ,שטנואוו ןיימ זיא ,גינעק א רעטנוא .ךעלקילג

 ,גינעק ַא ןֶא ךעלקילג ןייז ןָאק ךיירקנַארפ ּביוא ןוא .ןוז ןיימ ןייז

 .ןדירפוצ ןייז ךיוא ,ןוז ןיימ ןוא ךיא ,רימ ןלעוו

 רעהרַאפ-ץיירק ַא ףיוא ןעמונעג רעדיוו יז ןעמ טָאה רעטעּפש

 ,גנוטלַאה ריא טימ קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג רעדיוו טָאה יז ןוא

 -נַאלק טיײרּפשרַאפ טָאהעג ןיוש ךיז ןּבָאה דנורג םעד טָא ףיוא ןוא

 טעוו'מ רָאנ ,טיוט םוצ ןטּפשמרַאפ טשינ יאדוא יז טעוו'מ זַא ,ןעג

 | .ךיירטסע ןייק קירוצ ןקישּפָא יז
 ךָאנ רַאפעג ןיא ןעוװעג עיצולָאװער יד זיא טייצ רענעי ןיא

 :ענעז םיאנוש עשידנעלסיוא יד ןופ ןעײמרַא יד ;רעירפ יוװ רעמ

 ןיוש טָאה ךיירקנַארפ ;זירַאּפ ןופ ליימ קיצרעפ זיולּב ןעוועג ןיוש

 ייַּב טָאה דנאלגנע ;עריא סעינָאלַָאק עַלַא טעמכ ןרָאלרַאפ טאהעג

 ןצניװָארּפ עקינייא ןיא ןוא ,טעטש-ןפַאה רָאּפ ַא טּפַאכרַאפ ריא

 םעד וצ ןוא ,ןטנוּב ערענָאיצולָאװער-רטנַאק ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 -עג ןיא'ס ן;עטכעלש ַא רעייז ןעוועג ךָאנ דנַאֿל ןיא ענַאל יד זיא

 ןעלקיטרַא עקיטיונ ערעדנַא ןיא ןוא גראװנסע ןיא ?גנַאמ א ןעוו

 .טיונ ןוא רעגנוה ןטילעג טָאה גנורעקלעפַאּב יד ןוא

 ןוא ,טלפייווצרַאפ ןעוועג ןטַאטוּפעד יד ןענעז טנעװנַאק םניא

 טשינ -- גָאט ןדעי ּפעק טקַאהעג ןעמ טָאה עניטַאליג רעד ףיוא

 יעּברַא עמערָא ןופ ּפעק ךיוא רָאנ ,ןטַארקָאטפירַא ןופ ּפעק רָאנ

 ןעמַאד עכייר ןופ ,םירעיוּפ ןופ ,ןריציפָא ןופ ,ןטַאדלָאס ןופ ,רעט

 רָארוקָארּפ רעד ,ליווניט-יעיקופ ;ךעלדיימטסניד עמערָא ןופ ןוא

 ירַא טימ ןפרָאװרַאפ ןעוועג זיא ,לַאנוּבירט ןרענָאיצולַאװער םנופ

 -ָאלינ רעד ֹוצ טקישעג גָאט ןדעי טָאה רע ;ּפָאק ןרעּביא זיּב טעּב

 ךס א ןעװעג ןענעז ייז ןשיוװצ ןוא ,ןשטנעמ רעקילדנעצ עניט
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 סלַא טנַאקַאּב ןעוועג קירוצ גנַאל טשינ טשרע ןענעז סָאװ ,עכלעזַא

 ;קילּבוּפער רעד ןופ ןטָאירטַאּפ עסייה ןוא ןרענָאיצולָאװער עטונ

 ,יֹוזַא ןעמוקענסיוא זיא'ס ןוא ,המוהמ א ,סָאאכ א ןעוועג זיא סע

 ןוא עיצולָאװער רעד ןופ רעריפ ַא ןעוועג רענייא זיא טנייה זַא

 סלַא ,רעטעררַאפ ַא סלַא ןנירשרַאפ ןיוש םיא ןעמ טָאה ןנרָאמ

 ּפָאק םעד טקַאהענּפָא םיא טָאה'מ ןוא ,רענָאיצולָאװער-רטנַאק ַא
 .עניטָאליג רעד ףיוא

 םניא ןערַאװדוָאליּב טַאטוּפעד רעד טָאה טייצ רענעי ןיא ןוא

 ףרַאש טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עדער עקרַאטש ַא ןטלַאהעג טנעװנַאק

 ,טענַאוטנַא ירַאמ טריקַאטַא

 ךיז טנכער , ,טנָאזעג טַאטוּפעד רעד טָאה ,'טנעוונָאס רעד ,,

 וצ ןעגנורעװשרַאפ ןכַאמ סָאװ ,רעטעררַאפ יד טימ גנערטש ּפָא

 טָאה'מ סָאװ ,טכילפ א ָאד ךָאנ זיא'ס רעּבֶא ;דנַאל סָאד ןריניאור

 רַאפ דנַאש א זיא עכלעוו ,יורפ יד .ןָאטעג טשינ טציא זיּב ךָאנ

 / יד ,טלעו רעד ןופ םוטנעיורפ ןצנַאנ ןרַאפ ןוא טייהשטנעמ רעד

 ךניז עריא ןפיוקסיוא טפראדעג גנַאל ןיוש טָאה ,טעּפַאק חנמלא

 | .'עניטאליג רעד ףיוא

 ןיא טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,טקנוּפ םעד קידנעגנעדּבסױרַא ןוא

 ןּבָאה ןזיוצנַארפ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט סָאו ,םעד ןיא קידלוש

 רעּביא זַא ,טקַאפ םעד קידנענַאמרעד ןוא ,סנּבעל ערעייז ןרָאלרַאפ

 זַא ,ןעננַאלק ךיז ןטיײרּפשרַאפ ,טשינ יז טּפשמ'מ סָאו ,םעד

 :טקידנעעג טַאטוּפעד רעד טָאה ,טיירפַאּב טייהרעליטש יז טָאה'מ

 ןלעטש יז ןעמ לָאז ךָאו עקיטנייה ךָאנ זַא ,רעדָאפ ךיא,,
 ??!לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװער ןרַאפ

 יוטנַא ירַאמ ןלעטש וצ טלייאעג טשינ ךיז טָאה'מ סָאװרַאפ
 טשינ ןעמ ןָאק סָאד -- לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװער ןרַאפ טענַא

 ױזַא זַא ,טקַאפ ַא זןיא סע .נָאט ןקיטנייה זיּב ךָאנ ןלעטשטסעפ

 ךיז טָאה סע רעדייא געט ןּביז ,רעּבָאטקָא ןטפניפ םעד יװ טעּפש

 ליוניט-יעיקופ טָאה ,ןיגינעק רעד ןופ סעצָארּפ רעד ןּביױהעגנָא

 ךיז ,'ץוש ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טעטימָאק ,, םוצ ווירּב ַא ןיא

 יד טקישענוצ טשינ ךָאנ םיא ןעמ טָאה טציא זיּב זַא ,טנַאלקעג

 ענַאלק יד ןלעטשוצפיונוצ ןּבָאה הרַאד רע סָאװ ,ןריפאּפ עקיטיונ
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 ןרַאפ ןלעטש טשינ יז רע ןָאק רַאפרעד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ ןגעּק
 .'טנעוונָאק םנופ שטנואוו םעד טיול ,, טכירעג

 ןופ טעטימָאק,, רעד סָאװרַאפ ,דנורג ַא ןייז טזומעג טָאה'ס

 -ינער עצנַאנ יד טָאהעג טָאה רעכלעוו ,'ץוש ןכעלטפַאשלעזענ

 םעד ןקישוצוצ טלייאעגנ טשינ ךיז טָאה ,טנעה יד ןיא טכַאמ-סגנוד

 ,ךעלנעמ רעייז רעּבכירעד זיא'ס ןוא ,ןריּפַאּפ עקיטיונ יד רָארוקָארּפ

 -קינייארַאפ יד טימ ןעגנַאנעננָא עקַאט ןענעז ןעגנולדנַאהרַאפ זא

 ןעיײימרַא ערעייז ןופ שרַאמ םעד ןלעטשּפָא ןלָאז ייז ,תוכולמ עט

 .טענאוטנַא ירַאמ ןנעוו ןעמוקסיוא ייז טימ ןעמ טעװ ןַאד ןוא

 טרעטנָאלּפרַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאװעג רעּבָא זיא עגַאל יד

 -ענ זיא'ס סָאװ ,םעד ץוח זַא ,טקנוּפ ַאזַא וצ ןעמוקענ זיא'ס ןוא

 זיא ,ןירעטעררַאפ ַא סלַא טענַאוטנַא ירַאמ ןטּפשמ וצ קיטיונ ןעוו

 עשידנעלסיוא יד גנונרָאװ ַא ןּבענ וצ טימרעד קיטיונ ןעוועג ךיוא

 .םיאנוש עריא רַאפ טשינ ךיז טקערש עיצולָאװער יד זַא ,תוכולמ

 -פִא לָאז סָאװ ,ּפַאלק ַאזַא ןעגנַאלרעד טפרַאדעג רעדיוו טָאה'מ
 ןעמ טָאה ןַאד ןוא .ארומ ַא ןפרַאװפױרַא לָאז ןוא טייוו ןכליה

 רעד ןוא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןנעק עגַאלק יד ןטיירנוצ ןעמונעג ךיז

 -נעעג ךיוא רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,ליווניט-יעיקופ רעקיסיילפ

 ןרָאװעג זיא ,עניטָאליג רעד ןופ רעסעמ ןרעטנוא ןּבעל ןייז טקיד

 וצ טענַאוטנַא ירַאמ ןקיש וצ טעּברַא רעד טימ ןעמונרַאפ קרַאטש
 .עניטָאליג רעד

 ןלעטש יז לָאז'מ זַא ,ףיורעד טכירעגנ ךיז טָאה ןיגינעק יד

 עד טכירעג ךיוא ךיז טָאה יז .לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװער ןרַָאפ

 "עג רעּבָא ךיז טָאה יז ,טיוט םוצ ןטּפשמרַאפ יז לָאז'מ זַא ,היור

 יו רענרע ךָאנ ןיא סָאװ ,ּפַאלק ַאזַא ןגירק וצ טכירעג טשינ סיוו
 ,ןוז םענענייא ריא ןופ ּפַאלק רעד טעװ ןעמוק ןזַא ןוא ,טיוט רעד
 זיא יז ןעמעוו רַאפ ,סיאול לראש ץנירּפניורק םעניילק םעד ןוּפ

 !ןּבענוצקעװַא ןּבעל סָאד טיירג ןעוועג קידנעטש

 טלעטש סָאװ ,טקנוּפ ןקישטילג ַא רעייז וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא
 עטצעל יד ןיא ןטנעמָאמ עטסשינַארט יד ןופ םענייא רָאפ ךיז טימ

 | .ןּבעל סטענַאוטנַא ירַאמ ןופ געט
 "ןנענקעװא ץנירּפניורק םעניילק םעד טָאה ןעמ רעדויא ךָאנ

 / ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא טלעטשעג םיא ןוא רעטומ רעד ןופ ןעמ
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 ץכעליושעג א טכַאמעג םיא ךיז טָאה ,ןָאמיס רענָאיצולַאװער םעד

 יּבענענ ךיז ,ןלַאפענ יאדוא זיא רע .ןַאורֶא ןכעלטכעלשעג ןפיוו

 ןעמונעג ךיז טָאה םעד ןופ ןוא ,טצַארקעצ טָאלנ ךיז רעדָא ,ץעז א

 רָאטקָאד רעד .ןעוועג טשינ סָאד ןיא טסנרע .ץכעליוושעג סָאד

 דנואוו יד טרישזַאדנאנרַאפ םיא טָאה שינעננעפענ-לּפמעט םנופ

 .ןעגנַאנעגרעּביא סָאד ןיא טייצ רעצרוק ַא ןופ ףױלרַאפ ןיא ןוא

 עצנַאנ יד זיא לנניי סָאד .טייצ ערעננעל א קעװַא זיא סע

 -ענ ךיז טָאה רע ןוא ,טכיזפיוא סנָאמיס רעטנוא ןענַאטשעג טייצ

 רע .רעטומ רעד ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא יו ,רעיירפ ךס ַא טליפ

 -עג ןוא שינעגנעפעג םנופ ןטַאדלָאס יד טימ טרבחעג ךיז טָאה

 ןֹּבָאה ןטַאדלָאס יד ןוא ,רעדיל ערענָאיצולָאװער ייז טימ ןעגנוז

 ,םיא טימ טריזומַא ךיז

 ןיא ..טרינַאנָא ?גניי סָאד יו ,ןעזרעד ןָאמיס טָאה לָאמנייא

 :ןנירשעצ ךיז טָאה ןוא םיא וצ ןפָאלענוצ רע

 ?וטסוט סָאװ ---

 ווא ןקָארשרעד קראטש ךיז טָאה ץנירּפניורק רעניילק רעד

 -סיוא םיא טָאה'ס רע ,טנערפענ סעכ טימ םיא טָאה ןָאמיס ןעוו

 וכעלטכעלשעג םעד ןגערפיוא יוװ ,ךַאז עסואימ אזַא ןָאט טנרעלענ

 -ענ ןיא ;ןרָאלרַאפ ןצנַאנניא ךיז רע טָאה ,טנַאה רעד טימ ןַאנרָא

 יו ,רלוש יד ןפרַאװאוצפיורַא ןעמעוו ףיוא טכוזעג רע טָאה קנַאד

 רַאט ארומ ןֹּבָאה ייז ןעוו ,רעדניק ךכ ַא ןופ רענייטש רעד זיא'ס

 טּפַאכענסױרַא םיא ייּב ךיז טָאה ןַאד ןוא ,ףָארטש רעננערטש ַא

 | :רעפטנע ןזַא

 ..טנרעלענסיוא סָאד ךימ טָאה יז !עמַאמ יד ---

 ,עטלמוטעצ ןייטש ןּבילּבעג ןענעז ּבייוו ןייז ךיוא ןוא ןָאמיפ

 ,ןּביולג טנַאקענ ץלַא ייז ןּבָאה טענַאוטנַא ירַאמ ףיוא יו ױזַא ןוא

 טָאה'מ סָאװ ,ןכַאז עכעלקערש יד טקנעדעג ךָאנ ךָאד ןּבָאה ייז לייוו

 סָאד ייז ןּבָאה ,עיצולַאװער רעד רַאפ ךָאנ טלייצרעד ריא ןגעוו

 רעמ ךָאנ ןראוועג רע זיא ,ןגַארפ טימ ןפרַאװרַאפ ןּביוהעגנָא ?לגניי

 רעטומ ןייז זַא ,ןכַאז עכעלקערש טלייצרעד טָאה רע ןוא ,טלמוטעצ

 ...ןּברָאדרַאֿפ םיא ןּבָאה עטנַאט ןייז ךיוא ןוא

 ףיוא ןעמוקעג רָאנ םיא זיא'ס סָאװ ,ץלַא טנַאזעג טָאה רע

 .גנוצ רעד

581 



 ,טרעדױלּפעגנָא טָאה רע סָאװ ,ץלַא זַא ,רעכיז יו רעמ זיא סע

 -עג זיא רע לייוו ,ןגיולפעג טשינ ןוא ןניוטשעג טשינ ןעוועג זיא

 ..טעּברַאעג ליפוצ טָאה עיזַאטנַאֿפ יד ןעמעװ ייּב ,?גניי א ןעו

 קידנעטש זיא רע ןוא רעקיטכיזרָאפ ןייק טשינ רעייז זיא רע,

 רעייז .ערעדנַא ןופ טרעהעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןגָאזוצכָאנ טיירג

 -ַאּב ,ןגיל א ןגָאז וצ ןסיוא טשינ זיא רע ןעוו ,ןאד וליפַא ,טפָא

 -ייז ןורסח-טּפיוה רעד זיא סָאד .עיזַאטנַאפ ןייז טימ סע רע טצופ
 ."ןטכיררַאפ וצ סָאד קיטכיוו רעייז זיא'ס ןוא ,רענ

 ןגעו טקירדענסיוא ןיילַא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה גנוניימ ַאזַא

 -עננָא םיא ראפ טָאה יז ןעוו ,קירוצ טייצ א טימ ךָאנ ןוז ריא

 רעד ראפ ךָאנ ןעוועג זיא סָאד .עקטנאנרעוװאונ עיינ ַא טלעטש

 -סױרַא ץנירּפניורק רעניילק רעד טָאה ןאד ןיוש ןוא ,עיצולָאװער

 -ָאד יד .עיזַאטנַאפ ןייז טימ ןכַאז "'ןצוּפַאּב ,, וצ גנוניינ 8 ןזיווענ

 ךָאנ ,טנייש'ס יװ ,רעטעּפש םיא ןיא ךיז טָאה טפַאשננייא עקיז

 -עגנָא םיא טָאה ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ א ןיא ןוא ,טלקיוװטנַא רעמ

 ןפיוא ןעמוקעג רָאנ םיא זיא'ס סָאװ ,טרעדיױלּפעג רע טָאה ,ןקָארש

 ...ןעניז

 ,ןכַאז עכעלקערש עֶלַא יד טא טרעהרעד טָאה ןָאמיס ןעוו

 עטסערנ יד ןופ ענייא ןייז טעוו סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג רע זיא

 -ענ טשינ רָאה ַא וליפַא טָאה רע .טענַאוטנַא ידַאמ ןנעק סענַאלקנא

 רעדנַא ןייק םיא ייּב טָאה ןיגינעק יד ?ייו ,םעד ןיא טלפייווצ

 -ענ ךיילנ רע טָאה ,'ןירעניט יד  רָאנ יװ ,טאהעגנ טשינ ןעמָאנ

 רעּבעה ןעוו ןוא .טלייצרעד ץלַא םיא ןוא ןרעבעה ןפור טקיש

 ?מוט ןצנַאג א טכַאמעג םעד ןנעו רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה
 ונוכוזרעטנוא עיונעג א ןכַאס ֹוצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןיא'ס ןוא

 .םעד ןגעוו

 -נַא ךיוא ןוא ןטעמָאש ןניוצעגנירַא םעד ןיא טָאה רעּבעה

 ךיוא זיא'ס עכלעוו ןשיווצ ,ענומָאק רעד ןופ רעדילנטימ ערעד

 סע רעדליב-טסנוק סנעמעוו ,דיוואד רעלַאמ רעסיורנ רעד ןעוועג

 .נָאט ןקיטנייח זיּב ךָאנ םואעזומ-רעוואול םנופ טנעוו יד ןצוּפאּב

 סיאול ?רַאש ץנירּפניורק םעניילק םעד ןעמ טָאה לָאמ יירד

 .עטנַאט ןייז טימ ןוא רעטסעווש ןייז טימ טריפענפיונוצ טעּפַאק

 .עבלעז סָאד טרזחענרעביא ןניוא יד ןיא ייז רַאפ טָאה רע ןוא
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 רעטומ יד זַא ,טלייצרעד טָאה רע .טנָאזעג רעירפ טָאה רע סָאװ

 םעד ןגערוצפיוא ױזַא יו ,טנרעלעג םיא ןּבָאה עטנַאט יד ןוא

 ד ךיז טגעלפ טכַאנייּב זַא ;טנַאה רעד טימ ןַאנרָא ןכעלטכעלשעג

 "נַאט יד ןוא טייז ןייא ןופ יז ,טעּב ןיא םיא ייּב ןגיילקעווא עמאמ

 וצ ױזַא יװ ,טנרעלעג םיא ןּבָאה ייז .טייז רעדנַא רעד ןופ עמ

 ...טכַאלעג ןדירפוצ ייז ןּבָאה ייּברעד ןוא ןרינַאנָא

 .-עגסיוא םיא טָאה עמַאמ יד זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה רע

 ,ןעגנואיצַאּב עכעלטכעלשעג ריא טימ ןּבָאה וצ ױזַא יו ,טנרעל

 "ניק ןייז ףיוא ןטייהלצנייא טימ טרעדלישענ סָאד טָאה רע ןוא

 ...רענייטש ןשרעד

 רעּבָא .טנקיילעג סָאד ןּבָאה עטנאט יד ןוא רעטסעווש יד

 ןוא לקנעּב ַא ףיוא קידנציז .טסעפ ןטלַאהעג ךיז טָאה ?גניי סָאד

 עטסכעלקערש יד טלייצרעד רע טָאה ,ךעלסיפ יד טימ קידנעלקַאש

 ירַאפ טשינ ןוא טסואוועג טשינ ןיילַא יאדוַא טָאה רע ןוא ,ןכַאז

 -ןמ רענעגייא ןייז ףיוא טפרַאװ רע ץומש ַא רַאפ סָאװ ,ןענַאטש

 ןייא ןייק וליּפַא םיא ןגעוו ןטכַארט ףיוא טשינ טרעה עכלעוו ,רעט

 ...טכַאנייּב ייס ןוא גָאטייּב ייס ,טונימ

 "ורֹּב ,רעדניק ייווצ יד טריפענפיונוצ טָאה'מ ןעוו ,ענעצס יד

 ,רעטסעווש יד .עכעלנייּפ א רעייז ןעוועג זיא ,רעטסעווש ןוא רעד

 ןעוו ,טמעשרַאפ ךיז טָאה ,רָאי ןצפופ ןעוועג טלַא ןַאד זיא עכלעוו

 קידנזָאלרעטנורַא .ןנַארפ עכלעזַא ןלעטש ןּביױוהעגנָא ריא טָאה'מ

 זַא ,טרעפטנעעגנ ןנַארפ עלַא ףיוא יז טָאה ,דרע רעד וצ ןגיוא יד

 | ..טשינ טייטשראפ יז זַא ,טשינרָאנ ןופ סייוו יז

 -עג טשינ ןצנַאנניא םעד ןנעו טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 ירךָאפ זיא'ס ןעוו ,ןַאד טשרע סָאד יז טָאה ןענופענסיוא .טסואוו

 .לַאנוּבירט ןרענָאיצולַאװער ןרַאפ סעצָארּפ ריא ןעמוקעג

 יז ןעמ טָאה ,טכַאנרַאפ רענייז ַא 6 ,רעּבָאטקָא ןט-12 םעד

 ףיוא ןעמונענ רעדיו יז טָאה'מ ןוא לאזטכירעג ןיא טכַארּבענ

 | .רעהרַאפ ַא

 ףיוא .ךעלמייהמוא ןוא טלַאק ןוא ?קנוט ןעוועג זיא לָאז ןיא

 ,עטנָאלקעננָא יד .טצעזענקעוַא םטָאה'מ ןכלעוו ייּב ,לשיט םעד

 ןעזענ ןעמ טָאה ןייש רעייז ןיא ןוא טכיל ייווצ טנערּבעג ןּבָאה

 . ולנרַאפ א יו ןסעזעג ןיא יז .ןינינעק רעד ןופ םינּפ עסַאלּב סָאד
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 .סקיּב א טימ םרַאדנַאשז ַא ןענַאטשעג ןיא ריא ןּבעל ןוא עטרעוו

 -רעה ףיוא טקוקענ יז טָאה ןניוא ענעשַאלענסיוא ייווצ טימ

 ,ליווניט-יעיקופ ףיוא ךיוא ןוא טכירעג ןופ רעציזרָאפ םעד ,ןענַאמ

 -וצ ךיז טָאה יז .לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװער םנופ רָארוקָארּפ םעד

 יד ןיא ןוא ,טלעטשעג ריא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןגַארפ יד וצ טרעהעג

 יעוועג יז זיא ,ןנַארפ יד ףיוא ןּבענעג טָאה יז סָאװ ,סרעפטנע

 ריא טעװ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה יז שטָאכ ,קיטכיזרָאפ רעייז

 .רַאפ ַא ייס יו ייס ןיוש ןיא לַאזקיש ריא לייוו ,ןפלעה טשינ

 | ,רעטעמתח

 טעדנעװעג ךיז ?יווניט-יעיקופ טָאה -- ?ןעמָאנ רעייא --

 .ענַארפ רעטשרע רעד טימ ריא וצ

 :ףרַאש ןוא רָאלק טרעפטנעעג טָאה יז ןוא

 -טסע ןיא ןרָאבעג ,טענַאוטנַא ירַאמ ןיא ןעמָאנ ןיימ ---
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,טעּפַאק סיאול ןופ הנמלא יד ןיּב ךיא .ךייר
 סיסיירד ןוא טכַא ךיא ןיּב טלַא ןוא ,ךיירקנארפ ןופ גינעק רעד

 | .רָאי

 -עגנָא יז רָארוקָארּפ רעגנערטש רעד טָאה םעדכַאנ ןוא
 יַאּב א ןעוועג זיא ענַארפ עדעי ןוא ,ןנַארפ טימ ןפרַאוװרַאפ ןּביוה
 ,גנוקידלוש

 -עג ריא ?יווניט-יעיקופ טָאה --- ,עיצולָאװער רעד רַאֿפ --
 -ַאּפ עכלעזַא טַאהעג ךיירטסע ןופ רעזייק ןטימ ריא טָאה -- ,טגָאז
 ןסערעטניא יד ןגעק ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןעגנואיצַאּב עשיטיל
 ,ךיירקנַארפ ןֹופ

 יז טָאה --- ,ךיירטסע ןופ רעזייק םעד ,רעדורּכ ןיימ טימ ---
 ןעננואיצַאּב עשיטילָאּפ ןייק לָאמנייק ךיא ּבָאה -- ,טרעפטנעעג

 .טַאהעג טשינ

 ךיירטסע ןופ רעזייק םעד טָאה יז זַא ,גנוקידלושַאּב רעד ףיוא

 םיא טָאה יז זַא ,טרעפטנעעג יז טָאה ,ןענָאילימ טקישענרעּבירַא

 ,גנוקידלושַאּב רעד ףיוא ןוא ,טקישעג טשינ טלעג ןייק לָאמנייק

 -םיוא טשינ יז טָאה ,ןכַארּבעגסױא טָאה עיצולָאװער יד טניז זַא

 ןזַא ןוא יירפ ןייז לָאז קלָאפ סָאד זַא ,םעד ןנעק ןטעּברַא טרעהעג
 .סיוא יד טימ גנודניּברַאפ ןיא ןענַאטשעג טייצ עצנַאנ יד זיא יז
 ,תמא טשינ זיא סָאד זַא ,טרעפטנעעג יז טָאה ,תוכולמ עשידנעל
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 ןייק ןיא ןענַאטשעג טשינ תוכולמ עשידנעלסיוא יד טימ זיא יז ןַא

 -יא טשינ ךיז יז טָאה ןײמעגלַא ןיא זַא ןוא ,ןעגנודניּברַאפ םושי

 ,דנַאלסיױוא ןופ םענייק טימ ןּבירשעגרעב

 יד ןיא ךיילג טקוקעג רָארוקָארּפ םעד יז טָאה ,סָאד קידנגָאז

 לייוו ,טייקטסיירד ריא טרעדנואווַאּב סיווענ טָאה רענעי ןוא ,ןניוא

 זיא סָאד זַא ,יז יו טוג ױזַא טקנוּפ ,טסואווענ ךָאד טָאה רע

 .תמא םעד טשינ טציא טנָאז יז זַא ,ןנול א

 ןיא קידלוש זיא יז זַא ,טנָאזעג ריא טָאה רָארוקָארּפ רעד ןעוו

 טָאה ןוא רעקידמינּפ-יװצ א ןעװעג זיא גינעק רעד סָאװ ,םעד

 טימ טרעפטנעעג יז טָאה ,קלָאפ סָאד טריפרַאפ ןוא טרַאנענּפָא

 | , :ךָאטש א

 עשיזיוצנַארפ סָאד טריפרַאפ ןוא טרַאנעגּפָא טָאה'מ ,ָאי ---

 ..ןָאטעג סָאד ןּבָאה ןַאמ ןיימ טשינ ןוא ךיא טשינ רעּבָא ,קלָאפ

 ?ןָאטעג סָאד טָאה ןעד רעוו ---

 טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזַא ןָאטעג ןּבָאה סָאד --

 טשינ סערעטניא ןייק םעד ןיא ןּבָאה רימ ,ןרָאנוצּפָא סערעטניא ןַא

 .טאהעג

 -נָא ןַא ןּבעג וצ ןעוועג ןסיוא יז זיא רעפטנע םעד טָא טימ

 -ער יד ןּבָאה קלאפ סָאד טריפרַאפ ןוא טרַאנענּפָא זַא ,שינערעהוצ

 סָאד לָאז יז זא ,טלָאװעג טָאה רָארוקָארּפ רעד ןוא .ןרענָאיצולָאוװ

 .רָאלק ןנָאזסיױרַא

 ןוא ּפֶא טראנ'מ סָאװ ,ןופרעד טניוועג ,ריא טקנעד ,רעװ ---

 טָאה -- ?טקירדענסיוא ךיז טָאה ריא יו ,קלָאפ סָאד טריפראפ'מ

 .ענַארפ ַא טלעטשעג ריא דע

 ,ןגָאז טשינ ךיא ןָאק --- ,טרעפטנעעג יז טָאה -- ,סָאד ---

 ..ןשטנעמ ענעי ןופ ןעמענ יד טשינ סייוו ךיא לייוז

 קיטיונ זיא קלָאפ ַא ןופ ןייזליואוו ןרַאפ זַא ,ריא טקנעד ---

 ?נינעק ַא ןּבָאה וצ

 ..ןעמיטשַאּב טשינ סָאד ןָאק שטנעמ רעקיצנייא ןַא ---

 ?ןיורק יד ןרָאלרַאפ טָאה ןוז רעייא סָאװ ,ריא טרעױדַאּב ---

 טשינ ךאז ןייק -- ,טרעפטנעעג יז טָאה --- ,לעוװ ךיא ---

 ,ךעלקילנ ןייז טעוװ ךיירקנַארפ ּביוא ,ןרעיודַאב

 ןווא ןַאמרעה ,ןנארפ ךָאנ ןוא ךָאנ טלעטשענ ריא טָאה'מ
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 ןיוש טָאה יז סָאװ ,ןכַאז טשימענפיוא ןּבָאה ?יווניט-יעיקופ

 ןוא טכירעג םעד ןופ רעציזרָאפ רעד ;ןסענרַאפ טָאהעג גנַאפ רשפא

 ,טקנוּפ ןייא ייּב ןטלַאהעג טשינ ךיז ןּבָאה רָארוקָארּפ רעד ךיוא

 טָאה טא .שרעדנַא סעּפע טשימענפיוא לָאמ עֶלַא ןּבָאה ייז רָאנ

 -רָאפ ןיא סָאװ ,גנוריסַאּפ ַא ןנעוו ענַארפ א טלעטשעג ריא ןעמ

 -עג ריא ןעמ טָאה טָא ןוא ,עיצולָאװער רעד רַאֿפ ךָאנ ןעמוקענ

 טשרע ןעמוקענרַאפ זיא סָאװ ,ננוריסַאּפ ַא ןנעוו ענַארפ ַא טלעטש

 יז ןֹוא ,ןגַארפ טימ טרידרַאּבמָאּב יז טָאה'מ .קירוצ גנַאל טשינ

 טָאה ייברעד ןוא הרַאש ןוא רָאלק טרעפטנעענ ץלַא ףיוא טָאה

 .ץלָאטש רעייז ןטלַאהעג ךיז יז

 ליוו יז יצ ,טנערפענ יז ןעמ טָאה רעהראפ םנופ סולש םייב

 -ָאיצולַאװער ןרַאפ ןקידייטרַאפ יז לָאז סָאװ ,טַאקָאװדַא ןַא ןּבָאה

 "ַאװדַא ןייק טשינ ןעק יז זַא ,טרעפטנעעג טָאה יז ,לַאנוּבירט ןרענ

 ןוא ,טשינ ןעמעוו ןוא ןלעטשוצנָא ןעמעוו טשינ סייוו ןוא ןטָאק

 -ָאװדַא ייוצ טמיטשַאּב ריא רַאפ ןיילַא טכירעג סָאד טָאה ןַאד

 טשינ ןעוועג רעּבָא ןיא סָאד .יערּפוקויד ןוא דרַאנַאל -- ןטַאק

 זַא ,אֹזַא ןעװענ זיא ענַאל יד לייו ,טעטילַאמרָאֿפ ַא יװ ,רעמ

 טשינ טַאקָאװדַא ןייק טָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןקידייטרַאפ קרַאטש

 .ןֹּבעל סָאד ןלעטשנייא טניימעג טושּפ טָאה סָאד .טנָאקענ

 -וצ טקישענקעװַא טענַאוטנַא ירַאמ ןעמ טָאה רעהרַאפ ןכָאנ

 -יעיקופ רָארוקָארּפ רעד טָאה ןאד ןוא ,ירעשזרעסנָאק רעד ןיא קיר

 "ענפיונוצ טָאה רע ןוא טעּברַא רעד וצ ןעמונעגנ ךיילנ ךיז ליווניט

 -סיוא ןעוװעג ןענעז עגַאלק רעד ןיא .,ריא ןנעק ענַאלק יד טלעטש

 ןגעק ןעגנַאנַאּב ןיא ןינינעק יד סָאװ ,סנכערּבראפ עלַא טנכערעג

 טָאה יז סָאװ ,ןעננורעװשרַאפ עלַא ןוא קלאפ ןשיזיוצנַארפ םעד

 -ניא ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיֹוא ןוא .,עיצולָאװער רעד ןנעק טכַאמעג

 טָאקַאװדַא םעד ענַאלק רעד ןופ עיּפָאק ַא ןּבענעגנרעּביא ירפרעד

 ןדעררעּביא ירעשזרעסנָאק רעד ןיא קעװַא זיא רע ןוא ,דרַאנַאל

 .גנוקידייטרַאפ יד ןטיידנוצ ןוא טענַאוטנַא ירַאמ טימ םעד ןנעוו

 סעצַארּפ רעד ןוא ,רעּבָאטקָא ןט218 םעד ןעוועגנ ןזיא סָאד

 טימ ןּביױהנָא טפרַאדענ ךיז טָאה לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװער ןראפ

 -"עג טשינ טייצ ןייק טושּפ טָאה טַאקָאװדַא רעד .רעטעּפש גָאט ַא

 ;טַארעג רעּבירעד טָאה רע ןוא ,גנוקידיײטרַאפ יד ןטיירנוצוצ טָאה !
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 סעצָארּפ םעד ןניילּפָא לָאז'מ ,ןטעּב לָאז יז זַא ,עטנַאלקעגנָא יד

 .געט יירד ךָאנ ףיוא

 ידַאס טָאה -- ?ןטעּב סָאד ךיא ףרַאד ןעמעוו ייּב ןֹוא ---

 .טגערפעג טענַאוטנַא

 .טרעפטנעעג ריא טַאקָאװדַא רעד טָאה -- ,טנעוונָאק םייב ---

 ןטסעפ ַא טימ נָאז ַא ןּבענעג יז טָאה -- !טשינ סָאד --

 !ןטעּב טשינ תובוט ןייק ךיא לע טנעװנָאק םייּב --- ,ןָאט

 םעד יז טָאה ,טיוט םנופ ?עווש רעד ףיוא קידנעייטש וליפַא

 .ןענעקרענַא טלָאװעג טשינ טנעװנָאק

 ,עיצולָאװער יד ןסַאה ןרעהפיוא טנַאקעג טשינ ץלַא טָאה יז

 .ןענעקרענַא טלָאװעג טשינ ןפוא םושב יז טָאה יז ןוא

 -וצ זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןּבענעגנ ריא טָאה דרַאגַאל ןעוו ,טשרע

 -נָא יז טָאה ,הבוט אזא ךָאנ ןדנעוו ךיז יז זומ רעדניק עריא ּביל

 רעּבָא טָאה יז .טנעוװנַאק םנופ טנעדיזערּפ םוצ ווירּב ַא ןּבירשעג

 טעּב יז זַא ,ןסייה טשינ לָאז ס ןַא ,ױזַא ןבירשעג ווירּב םעד

 טײקמַאזקרעמפיוא יד ןיולּב טיצ יז רָאנ ,טנעװנָאק םייּב הבוט ַא

 ןּבָאה ןפרַאד ייז זַא ,ריא ןגָאז ןטַאקָאװדַא עריא סָאװ ,ףיורעד

 .גנוקידייטראפ יד ןטיירנוצוצ געט יירד שטָאכ

 טשינ טנעוװנַאק םנופ טנעדיזערּפ רעד טָאה ווירּב ריא ףיוא
 טָאה רעּבָאטקָא ןט-14 םעד ןוא ןרעפטנע וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג
 ןרענָאיצולַאװער ןרַאפ סעצָארּפ סטענַאוטנַא ירַאמ ןּביױהעגנָא ךיז
 ,לַאנוּבירט

 רעד .טכַארּבעג ןיהַא יז ןעמ טָאה ירפרעדניא רענייז ַא טכַא

 .ןדנַאטש עֶלַא ןופ ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא לָאז רעסיורג
 ןּבָאה עלַא -- ּפָאק ףיוא ּפָאק ןענַאטשעג ךַאפנייא ןטרָאד זיא'מ
 -קנַארפ ןופ ןיגינעק יד טּפשמ'מ ױזַא יו ,ןרעה ןוא ןעז טלָאװעג
 .ךייר

 ,ררעצעלּפ ערעייז ןעמונרַאפ ןּבָאה רעטכיר ענערָאװשעג יד
 רענעזעוועג ַא ,רעכַאמקורַאּפ ַא ,רעילָאטס ַא :ןעוועג זיא ייז ןשיווצ
 ,רעכַאמ-דאנָאמעל ַא ,רָאטקָאד ַא ,זיקרַאמ רענעזעוועג ַא ,חלג
 -סיוא טפרַאדעג ןּבָאה ייז .רָאטיזָאּפמָאק ַא ךיוא ןוא רעמזעלק ַא
 "נָא טָאה רָארוקָארּפ רעד סָאװ ,ןזיװַאּב עֶלַא ,סענַאלק עלַא ןרעה
 ,לייטרוא םעד ןּבענסױרַא ןוא ,טלמַאזעג
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 טָאה ,ןַאמרעה ףעזָאשז דנַאמרַא ,טכירעג םנופ רעציזרָאפ רעד

 םנופ רעדילגטימ ענעעזעגנָא עקינייא ךיוא .ייַאלּפ ןייז ןעמונרַאמ

 ערעייז ןעמונרַאפ ןּבָאה 'ץוש ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טעטימָאק ,

 -עדרָא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא'ס ןעוו ןוא ,ןָא-ןביוא רעצעלּפ

 טנָאקעג טָאה'מ ןַא ,ליטש ױזַא ןרָאװעג לָאז ןיא זיא'ס ןוא גנונ

 -עגפיוא ךיז ליווניט-יעיקופ טָאה ,טמעטָא רענייא רעדעי יו ,ןרעה

 סָאװ ,ענַאלק יד טנעיילעגרַאפ ףרַאש ןוא רָאלק טָאה ןוא טלעטש

 .טענַאוטנַא ירַאמ ןגעק טלעטשענפיונוצ טָאה רע

 סָאװ ,טרָאװ ןדעי וצ טרעהעגוצ םַאזקרעמפיוא ךיז ןּבָאה עֶלַא

 -נַא ירַאמ ןיולּב ,ליומ םנופ טכַארּבענסױרַא טָאה רָארוקָארּפ רעד

 ,טייצ רעד ןיא .םיא וצ טרעהעגוצ טשינ טעמכ ךיז טָאה טענַאוט

 יד טימ ןוא עטכַארטרַאפ ַא ןסעזעג יז זיא ,טדערעג טָאה רע ןעוו

 ףיוא טליּפשעג טלָאװ יז יו טקנוּפ ,שיט ןפיוא טּפַאלקעג רעגניפ

 | .ָאנַאיּפ רעד

 יד ןרעהוצסיוא קיטיונ ןעוועג טשינ ריא רַאפ ןיוש זיא סע

 -רעד עיּפָאק ַא טנעיילעג טָאהעג ןיוש ךָאד טָאה יז ?ייוו ,עגַאלק

 יז לָאז'מ סָאװ ןיא ןַא ,טסואוועג יז טָאה םעד ץוח ןוא .ןופ

 ,טיוט םוצ ןטּפשמרַאפ ייס יו ייס יז ןעמ טעװ ,ןקידלושַאב טשינ

 ,ןיגינעק רעד טלעטשעג טָאה ןַאמרעה סָאװ ,ןגַארפ יד ןיא

 -וד םעד טימ עטכישעג רעד ףיוא טלעטשענּפָא ךיוא ךיז רע טאה

 ןוא ןאהָאר'ד לַאנידרַאק רעד רעכלעוו ןיא ,דנַאכזלַאה םענעטנעמ

 | .טשימרַאפ ןעוועג ןענעז טָאמַאלעד ןיטשריפ יד

 --- ,טגערפעג יז ןַאמרעה טָאה -- ,תמא טשינ סָאד זיא ---

 טימ ןפָארטעג לָאמ עטשרע סָאד ךיז ריא טָאה ןָאנַאירט ןיא זַא

 ?טָאמַאלעד םאדַאמ רעד

 ירַאמ טָאה -- ,ןעזעג טשינ לָאמנייק יורפ ענעי ּבָאה ךיא ---

 ,טרעפטנעעג טענַאוטנַא

 רעטמירַאּב רעד ןיא ןּברק רעייא ןעוועג טשינ ןעד יז זיא ---

 ?דנַאּבזלַאה םענעטנעמיד ןטימ עיצאסנעס

 יז ןעק ךיא לייוו ,ןּברק ןיימ ןייז טנָאקעג טשינ טָאה יז ---

 | ,טשינרָאג

 ןעװעג ריא טימ טנעז ריא זַא ,סע טסייה ,ריא טנקייל ---

 ?טנַאקַאּב
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 ךיא זַא ,תמא םעד רָאנ נָאז ךיא .סָאד ןקייפ ךיא טשינ --

 .ןעזענ טשינ ןֹּבעל ןיימ ןיא לָאמנייק יורפ יד ּבָאה

 ןלעטש ןעמונעג ריא טָאה טכירעג םנופ רעציזרָאפ רעד ןעוו
 יז טָאה ,עיצולָאװער רעד ןנעק ןעננורעוושרַאפ עריא ןגעוו ןגַאדּפ
 ןופ ןגַארפ עטסרעמ יד ףיוא .ןורכז םעד ןרָאלרַאפ לָאמַא טימ
 :טרעפטנעעג יז טָאה ,ןימ םענעי

 ,טשינ סָאד קנעדעג ךיא ---

 ;רעדָא

 .ךאז ַאזַא ןענָאמרעד טשינ ךיז ןָאק ךיא --
 ;רעדָא

 .לַאפ ַאזַא טנַאקַאּב טשינ זיא רימ---
 ייז ןשיווצ ןוא טרעהעגסיוא ןעמ טָאה תודע קיצרעפ-ןוא-ןייא

 .רעּבעה ןעוועג ךיֹוא זיא

 ןטצעל םעד ןּפַאלקניירַא טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רעּבעה
 ןייק ןליפַא טָאה רע .טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ענמורט רעד ןיא קָאוװשט
 טכירעג ןרַאפ טעוװ רע ןעוו זַא ,םעד ןיא טלפייווצעג טשינ רָאה
 םיא טָאה ץנירּפניורק רעניילק רעד סָאװ ,ןכַאז עלַא יד ןלייצרעד
 טָאה יז יװ ,ןרינַאנָא טנרעלעג םיא טָאה רעטומ ןייז יו ,טלייצרעד
 ,ןעגנואיצַאּב עכעלטכעלשענ טָאהעג דניק ןנייא ריא טימ ,םיא םימ
 ןוא רױּפַאק ןלעטש ּפָאק םנופ רָאה יד ןעמעלַא ייּב ךיז ןלעוו
 -עג ַא ןייז טושּפ טעוו'ס זַא ,למוט ַאזַא ןרעוו טכירעג ןיא טעוו'ס
 -יטש ףיוא ןסיירעצ טשינ ךָאנ טענַאוטנַא ירַאמ לָאז'מ זַא ,רַאפ
 רעד ןוא ןטלאהעג עדער עצנַאג ַא םעד ןנעװ רע םָאה .רעק
 זיא עטנַאלקעגנָא יד זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא טסעפ רע טָאה ייּב
 -ַאֹּב טוואורּפעג וליפַא טָאה רע .יורפ ענעּברַאדרַאפ-ךעלקערש ַא
 טָאה יז סָאװ ,םעד ןיא תונוכ עשיטילָאּפ טָאהעג טָאה יז זַא ,ןזייוו
 רע טָאה -- ,ןעוועג ןסיוא זיא יז , .דניק ןגייא ריא טריזילַארָאמעד
 -באוש ַא רַאפ ,טָאידיא ןבלַאה ַא רַאפ ןכַאמ וצ םיא -- ,טגָאזעג
 ןעניורק ?גניי סָאד טעוו'מ זַא ,טּפַאהעג ץלַא טָאה יז לייוו ,ןקיניז
 ןיא העד עצנַאנ יד ןּבָאה ןענָאק יז טעװ ןַאד ןוא ,גינעק ַא רַאּפ
 ,""הבולמ רעד

 -תודע ןייז טָאה גנושַאררעּביא רעסיורג םרעּבעה וצ רעּבָא |
 ןיא ןשטנעמ עטסרעמ יד .גנוקריוו ןייק טַאהעג טשינ אקוד ןגָאז
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 -רעּביא ךיז ןּבָאה ןוא ןעלסקַא יד טימ ןגיוצעגנ ןּבָאה לַאזסטכירעג

 זַא ,ןּביױלג טנַאקעג טשינ טָאה רענייק --- עטרעדנואוורַאפ טקוקעג

 דניק ריא ןענרעל לָאז רעטומ ַא זַא ,ךעלגעמ רָאנ זיא ךַאז אזַא

 .ןעגנואיצַאּב עכעלטכעלשעג םיא טימ ןּבָאה ןוא ןרינַאנָא

 זַא ,ןעזעג טָאה ,טכירעג םנופ רעציזרָאפ רעד ,ןאמרעה ןעוו

 רע םָאה ,קורדנייא ןייק טכַאמעג טשינ טָאה טירטסױרַא סרעּבעה

 -עגנָא יד טגערפעג ליטש טָאה רע .ןטעלנרַאפ טוואורּפעג סָאד

 קידנטרַאװ טשינ ןוא םעד ןגעו ןגָאז וצ טָאה יז סָאװ ,עטנַאלק

 עגַארפ ַא טלעטשעג ךיילג ריא רע טָאה ,רעפטנע ןייק ףיוא ןליפַא

 ,ןַאמ ַא ,ירושזד רעד ןופ רענייא רעּבָא .שרעדנַא סעּפע ןגעוו רָאג

 םָאה ,ןימ םעד ןופ סעיצַאסנעס טַאהעג ּביל ,קיטנעק ,טָאה סָאװ

 :טשימעגניירַא ןענירעד ןטימניא ךיז

 -ַארפ רעד ףיוא עטנָאלקעגנָא יד טשינ טרעפטנע סָאװרַאפ ---

 -ַאֹּב עכעלטכעלשעג עריא ןגעו טלעטשעג ריא טָאה'מ סָאװ ,עג

 ,טגערפעג רע טָאה -- ?דניק םענענייא ןטימ ןעגנואיצ

 ּפָאק םעד ןּבױהעגפיוא ץלָאטש טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ןַאד

 ,ןגױא יד ןיא ךיילג רעטכיר םעד קידנקוק ןוא ,ךיוה רעד ןיא

 :טנַאזעג יז טָאה

 טרעוו ןיילַא רוטַאנ יד לייוו ,ףיורעד טשינ רעפטנע ךיא ---

 ןוא .ךַאז רעסואימ ַאזַא ןיא עמַאמ ַא טקידלושַאּב ןעמ ןעוו ,זייּב

 ךַאז ַאזַא יצ ,ןגָאז ייז ןלָאז ,סעמַאמ עֶלַא וצ ָאד ךיז דנעוו ךיא

 ...!ךעלנעמ זיא

 טָאה יז .קורדנייא ןקיטלַאװעג ַא טכַאמעג טָאה רעפטנע ריא

 ,ןגױא יד ןיא ןעמעלַא ייּב ןענואועג ךס ַא טנעמָאמ םענעי ןיא

 -עג ןסיורג םעד טקַאּפעגנָא ןּבָאה עכלעוו ,ןעיורפ יד ייּב לעיצעפס

 ןּביוהעגפיוא ךעלקריוו ךיז יז טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא .לאז-סטכיר

 רעקיצנייא רעד ןעוועג רשפא סָאד זיא ןּבעל ריא ןיא .,ךיוה רעייז

 רעכיוה ַא ףיוא ןּביוהעגפיוא ךעלקריוו ךיז טָאה יז ןעוו ,טנעמָאמ

 ...הגרדמ

 טָאה רע ןעוו .רעיּפסעּבָאר וליפַא ןּבענענוצ טָאה סָאד ןוא

 רע זיא ,טכירעג ןיא טירטפיורַא סרעּבעה ןגנעוו טסואוורעד ךיז

 טָאה -- !זיא רע טָאידיא ַא רַאפ סָאװ,, .סעכ ןיא קרַאטש ןרָאװעג

 -וטנַא ירַאמ רַאפ ןפַאשעג טָאה רע --- .ןגירשענסיוא רעיּפסעּבָאר
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 ןופ ןהעש עטצעל יד ןיא ףמואירט ןכעלטפאשלעזעג ַא טענַא

 | ,?ןּבעל ריא

 םעד לַאנוּבירט םנופ גנוציז יד טרעיודעגנ טָאה העש ןצפופ

 רעדיוו זיא ,רעּבָאטקָא ןט-18 םעד ,ןנרָאמ ףיוא ןוא ,גָאט ןטשרע

 ןוא ,העש ףלעווצ ןניוצעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוציז א ןעמוקענראפ

 יז .ןסעגענ טשינרַאנ טעמכ טענַאוטנַא ירַאמ טָאה טייצ עצנַאג יד

 רַאפ ךיז טָאה העש עדעי ןוא טעשטומענסיוא ,דימ ןעוועגנ זיא

 סע .קיטשרוד רעייז ןעוועג זיא יז .ןניוצעג טייקיבייא ןַא יו ריא

 יז ןּבָאה סָאװ ,ןראדנַאשז יד ןוא ,זלַאה ןיא טנקירטעג ריא טָאה

 .רעסַאװ קנורט ַא ןעגנַאלרעד וצ ריא טַאהעג ארומ ןּבָאה ,טכַאװַאּב

 ריא טָאה ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה ראדנַאשז ןייא זיולּב

 טגָאלק יז יו ,טרעהעג טָאה רע ןעוו ,רעסַאו קנורט א טגנַאלרעד

 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןוא ,קיטשרוד ןזיא יז סָאװ ,ףיורעד ךיז

 טימ םיא ןעמ טָאה ,טייקמַאזקרעמפיוא אזַא ןזיוװוענסױרַא ריא

 ,,,טריטסערַא רעטעּפש נָאט א

 -ןוא-ןייא יד ןנערפסיוא ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא'מ ןעוו

 טָאה'מ סָאװ ,ןזייװַאּב עלַא יד ןלעטשטסעפ ןטימ ןוא תודע קיצרעפ

 -נָא יד טגערפענ לאנוּבירט םנופ טנעדיזערּפ רעד טָאה ,טכַארּבעג

 יז טָאה ףיורעד ןוא ,ןגָאז וצ סָאװ סעּפע טָאה יז יצ ,עטנַאלקעג

 :יוזַא טרעפטנעעג

 תורע יד ןופ ןעמענ יד טסואוועג טשינ ךיא ּבָאה ןטכענ --
 -ןנִא ךימ ןליוו ייז סָאװ ןיא ,טסואווענ טשינ ךיוא ּבָאה ךיא ןוא

 ןייא ןייק טקיטעטשַאּב טשינ טָאה ייז ןופ רענייא ןייק .ןנָאלק

 סיאול ןופ ּבייו סלַא זַא ,טימרעד קידנע ךיא ןוא ,רימ ןנעק ךאז

 ."שטנואוו ןייז טיול ץְלַא ןָאטענ ךיא ּבָאה ,ןט-16 םעד

 טקוק ןעמ ןעוו ,קידלושמוא רשפא טננילק רעפטנע רעד טא |

 יד טכַא ןיא טמענ ןעמ ןעװו רעֹּבָא .ךעלכעלפרעּביוא הףיורעד
 עכלעוו ,ןשטנעמ יד טנַאקַאּב טציא ןענעז סע עכלעוו טימ ,ןטקַאפ

 רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד ןופ עטכישעג יד טרידוטשענ ןּבָאה

 -ָאמ םענעי ןיא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ןעמ טעז ,עיצולָאװער

  -נַארפ סָאד טראנעג רעירפ טָאה יז יו טקנוּפ זַא ,טניימעג טנעמ

 ּביֹוא םורָאװ .ןרַאנ רעטייו רעטציא סע יז טעוו ,קלָאפ עשיזיוצ

 ןלעטשטסעפ טנָאקעג טשינ לַאנוּבירט ןרַאפ ןַאד טָאה ןעמ וליפַא
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 -עג טייצ עצנַאג יד ןיא טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ןטנעמוקָאד טימ -

 -רַאפ ערענָאיצולָאװער-רטנַאק יד טימ ננודניּברַאפ ןיא ןענַאטש

 ,טנָאקעג רָאנ טָאה יז סָאװ ,ץלַא ןָאטעג טָאה יז זַא ןוא ,רערעווש

 ןתמא ןעװעג ךָאד רעּבָא סָאד זיא ,עיצולָאװער יד ןקיטשרעד וצ

 ןפורוצסיורַא ,ץלַא ןָאטעג טָאה יז ,ןירעטערראפ א ןעוועג זיא יז

 ,ךיירקנַארפ ןיא עיכרַאנָאמ א ןריפנייא קירוצ ןוא נירק-רענריּב א

 !טיוט ןטימ ןעמ טפָארטשַאּב סנכערּברַאפ עכלעזַא רַאפ ןוא

 סיױרַא ךיוא טמוק ,ןּבעגענ טָאה יז סָאװ ,רעפטנע םעד ןופ

 ףיֹוא דלוש עצנַאג יד ןפרַאװּפױרַא טלָאװעג טָאה יז זַא ,רָאלק

 יז סָאװ ,לָאמ עקיצנייא סָאד ןעוועג טשינ זיא סָאד ןוא .ןַאמ ריא

 ןרַאפ ןענַאטשעג זיא יז סָאװ ,געט ייווצ יד ןיא ןָאטעג סָאד טָאה

 זַא ,ןזייװַאּב טוװאורּפעג ץלַא טָאה יז ;לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװער

 יירטעג ַא יו ,רעמ טשינ ןעווענ זיא יז זַא ,קידלוש טשינ זיא יז

 .טסייה ןַאמ רעד סָאװ ,ץלַא טוט סָאװ ,ּבייוו

 -פיױרַא דלוש עצנַאנ יד טָאה יז סָאװ ,טימרעד ,עקַאט תמא

 םטכעלש ןייק ןיוש טציא םיא יז טָאה ,גינעק ןפיוא ןפרָאװעג

 ןעוועג ייס יו ייס ןיוש ךָאד זיא רע לייוו ,ןָאט טנָאקענ טשינ

 ןוא ,ןעמָאנ ןייז ןעװענַאש טפרַאדעג ךָאד טָאה יז רעּבָא .טיוט

 ןזיוענסיורַא טימרעד יז טָאה ,ןָאטעג טשינ סָאד טָאה יז ּביוא

 ןוא .רעטקַארַאכ ריא ןֹופ ךירטש ןשיטַאּפמיס ןייק טשינ רעייז

 -ַאֹּב וצ רעקירָאטסיה עשיטסיכרַאנָאמ יד ךיז ןערַאטס טסיזמוא

 ןזיװענסױרַא טייצ עצנַאנ יד טָאה טענַאוטנַא ירַאמ זַא ,ןזייוו

 ױאנ ,ץלָאטש ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד .''ץלָאטש ןכעלנינעק ,

 :ָאט ןטצעל ןזיּב עיצולַאװער יד טּבָאנסעג טָאה יז ;'םזיּבָאנכ ,

 :ןייז טשינ דייר ןייק ךיוא ָאד ןָאק טומ ןגעוו ןוא .ןּבעל ריא ןופ

 "ענג רעכיז ןַאד יז טלָאװ ,טומ טַָאהעג ךעלקריוו טלָאװ יז ןעוו

 -רַאפ ייס יו ייס יז טעוו ןעמ זַא ,קידנסיוו ןוא ,שרעדנַא טלדנַאה

 זַא ,ןגָאז ןוא ןפָא ןעמוקסיורַא טנַאקעג יז טָאה ,טיוט םוצ ןטפשמ

 ,טּביולנ יז לייוו ,טלדנַאהענ טָאה יז יו ױזַא טלדנאהעגנ טָאה יז

 ײרַאנָאפ א ןוא ךיירקנַארפ רַאפ קילנמוא ןַא ןיא קילּבוּפער ַא זא

 .קילג ַא ריא רַאפ זיא עיב

 טימ ,תמא ןטימ טמיטשעג ןצנַאגניא טשינ רשפא טלָאװ סָאד

 יד ןוא ךיז טַאהעג ןעניז ןיא ךָאד טָאה יז ?ייוו ,ןּפיצנירּפ עריא
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 זופ ןסערעטניא יד טאהעג ןעניז ןיא טָאה יז יוװ ,רעמ עיכרַאנָאמ

 וסייהענ טלָאװ סָאד ,ןייש ןעוועג רעּבָא טלָאו סָאד .ךיירקנַארפ

 ילעוו ,עריא ןפַארנַאיּב עשיטסיכרַאנַאמ יד ןוא ,טומ ןזייווסיורַא

 עסיורג ַא ןוא ךאלמ א ןעוועג זיא יז זַא ,ןזייווַאב אקוד ןליוו עכ

 "עד ןטעּברַא וצ ימ יד טרָאּפשעגננייא ךיז ןטלָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ

 ןיא יז ,טאהענ טשינ טומ ןייק רעּבָא טָאה יז .רעווש ױזַא ףיור

 -ענ יז טָאה ,ננילנייפ רעדעי יו ןוא ,סורט ַא ,ננילנייפ א ןעוועג

 ---ןרעדנַא ןַא ףיוא דלוש יד ןפרָאװענּפױרַא ןוא ןטקַאפ יד טנקייל

 .ןטיוט א ףיוא

 יוזַא טיוט ןטימ ניוא ףיוא ניוא ןייטש טנָאקעג טשינ טָאה יז

 .טסידנארישז יד ןענַאטשעג ןענעז סע יו ,שידלעה ןוא קיטומ

 רעד וצ טקישעג ייז טָאה לַאנוּבירט רערענָאיצולָאװער רעד ןעוו

 קידנעייגפיורַא ,עזעילעסרַאמ יד ןעגנוזענ ןּבָאה ענעי ;עניטָאליג

 טסעפ ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה ענעי ;עניטָאלינ רעד ןופ ּפערט יד ףיוא

 ןופ טונימ רעטצעל רעד זיּב ןלַאעדיא ןוא ןּפיצנירּפ ערעייז ייּב

 ייז ןּבָאה רַאפרעד ןוא ,ןלַאעדיא טָאהענ ןּבָאה ענעי .ןּבעל רעייז

 -יא ןייק טָאה רעֹּבָא טענַאוטנַא ירַאמ .שידלעה ןּבראטש טנַאקעג

 .טַאהעג טשינ ןלַאעד

 גנוטלַאה ריא טכיילנרַאפ ןעמ ןעוו ,ליפ ױזַא טרילרַאפ יז ןוא

 -ומ םעד ןופ ּכייוו יד ,ןַאלָאר םַאדַאמ ַא ןופ גנוטלַאה רעד טימ

 יז טָאה ,טיוט םוצ טּפשמרַאפ ענעי טָאה ןעמ ןעוו .ןַאלָאר רעטסינ

 :טגַאזעג לָאנוּבירט ןרענָאיצולַאװער םעד ןופ רעטכיר יד וצ

 ןופ ?אזקיש םעד ןלייט וצ ךיז סַאּפ ךיא זַא ,טלַאה ריא ---

 ףיוא ךיא לע ,טענרהרעד טָאה ריא ןעמעוו ,ןשטנעמ עסיורג ענעי

 ,טומ ליפ ױֹזַא טקנוּפ ןזײװסױרַא עניטָאליג רעד ןופ ּפערט יד
 .ןזיוענסױרַא ןּבָאה ייז ל?יפיוו

 יד ,יז ןוא ,עניטָאלינ רעד וצ טריפעג יז טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 ,טייחיירפ ןופ עוטַאטס יד ןעזרעד טָאה ,ןַאלָאר םַאדַאמ עקיטומ

 :טגָאזעג יז טָאה ,טייוו טשינ ןענַאטשעג זיא סָאװ

 ןייד ןיא סָאד טיינַאּב ןעמ סנכערּברַאפ ליפיוו ,טייהיירפ ,הֶא,

 "!ןעמָאנ

 שטנעמ ַא ,טומ טימ שטנעמ א ןטלַאה טנָאקעג ךיז טָאה יױזַא

 .ןלַאעדיא טימ
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 .ןעוועג טשינ סָאד זיא רעּבָא טענַאוטנַא ירַאמ

 ריא לַאנוּבירט ןרענָאיצולַאװער ןרַאפ טָאה יז יװ ,םעדכָאנ

 ּבייו יד יו רעמ טשינ ןעוועג ןזיא יז זַא ,טנָאזעג טרָאװ ןטצעל

 ןייז טיול ץלַא ןָאטעג טָאה יז זַא ןוא ,ןט316 םעד סיאול ןופ

 -נעל ַא ןיא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז ליווניט-יעיקופ טָאה ,שטנואוו
 ןיא ,ןטקנוּפ עלַא יד טכַארּבעגסױרַא רָאלק רע טָאה עדער רערענ

 .טקידלושַאּב טרעװו טענַאוטנַא ירַאמ עכלעוו

 -ענּפָא ןטַאקָאװדַא עדייּב סטענַאוטנַא ירַאמ ןּבָאה םעדכָאנ

 *כייל ןייק טשינ ןעווענ ייז רַאפ זיא סָאד ןוא ,סעדער ערעייז ןטלאה

 -נעמ ןייק טַאהעג טשינ ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד ץוח ?ייוו ,ךַאז עט

 ירַאמ ןנעס סענַאלק יד ןטנעמוקָאד טימ ןענעקײלוצּפָא טייקכעל

 "ער םעד ןנעק ןדער וצ טָאהעג ארומ טָאלנ ייז ןּבָאה ,טענַאוטנַא

 ןלעטשנייא טניימעג טְלָאװ סָאד לייו ,לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװ

 טָאטשנא ןוא הצע ןא ןּבעגענ ךיז ייז ןּבָאה ,ןּבעל ענעגייא טָאד

 -אושענ יד וצ טרילעּפַא ייז ןּבָאה ,עטנַאלקעגנָא יד ןקידייטראפ

 תונמחר רעטנָאלקעגנָא רעד ףיױוא לָאז ןעמ ןַא ,רעטכיר ענער

 ;ראפעג ןיא טלעטשעג ךיז ייז ןּבָאה טימרעד ןליפַא רעּבָא ,ןנַאה

 ייז ןעמ טָאה ,סעדער יד טקידנעעגנ ןּבָאה ייז יװ ,םעדכַאנ ךיילג

 ,..טריטסערַא

 -יזערּפ רעד ,ןאמרעה טָאה ,ננוקידייטרַאפ יד טרעהעגפיוא

 רַאפ עדער ַא ןטלַאהענ ,לַאנוּבירט ןרענָאיצולַאװער םעד ןופ טנעד

 -טּפיוה יד ןופ ריפ טכַארּבעגסױרַא ןוא רעטכיר ענערָאװשעג יד

 סלַא ןרָאװעג טנַאלקעננָא ןיא טענַאוטנַא ירַאמ עכלעוו ןיא ,ןטקנוּפ

 -ביר ענערָאװשעג יד ןענעז ןַאד ןוא ,דנַאֿפ ריא ןופ ןירעטעררַאפ

 ,ןטַארַאּב ךיז רעמיצ רעדנוזַאּב ַא ןיא קעווַא רעט

 ןוא ,ןטַארַאּב ךיז ירושזד יד טָאה העש א יו רעמ טשינ

 -עג טָאה סָאד ןוא ,קָאלנ ַא ןופ גנולק ַא טרעהרעד ךיז טָאה ןאד

 .קיטרַאפ ןיֹוש זיא ?ייטרוא רעד זַא ,טניימ

 רעד רעּבָא ,נָאטרַאפ רענייז ַא ריפ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא סע

 טרָאד ;ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעוועג ץלַא ךָאנ ןזיא לַאז רעסיורג
 טשינ טָאה רענייק ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ ןעמ זיא

 ,פייטרוא םעד טרעה רע רעדייא ,םייהַא ןײגקעװַא טלָאװעג
 לאזסטכירעג ןיא טריפענניירא רעדיוו ןינינעק יד טָאה ןעמ
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 טנָאקעג טָאה ןעמ ןַא ,ליטש ױזַא ןרָאװעג רעדיװ זיא דלַאּב ןוא

 .טָאה טייקליטש רעד ןיא ןוא ,טמעטָא רענייא רעדעי יו ןרעה

 ןּבָאה עלַא זַא ,טעדלעמעג רעטכיר ענערָאװשעג יד ןופ רענייא

 !קידלוש -- לייטרוא םעד ןגָארטעגסױרַא קימיטשנייא

 ,טלעטשעגפיוא ךיז ?יווניט-יעיקופ רָארוקָארּפ רעד טָאה ןַאד

 טָאה ,ףרַאש ןוא רָאלק רעּבָא ,רעטרעוו עכעלטע עטלייצעגנ ןיא ןוא

 עטסכעה יד רעקידלוש רעד רַאפ טרעדָאפ רע ןַא ,טגָאזעג רע

 !טיוט -- ףָארטש

 עלַא ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא ךיילג זיא סָאד ןוא

 .רעטכיר

 זַא ,לַאז ןיא למוט ַא ןרעוו לָאז סע זַא ,טכירעג ךיז טָאה ןעמ

 טשינ למוט ןייק זיא סע רעּבָא ,עיצַארטסנַאמעד ַא ןכַאמ לָאז ןעמ

 ןוא ,טכַאמעג טשינ סעיצַארטסנַאמעד ןייק טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג

 טָאה לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוו

 זיולב יז טָאה ,ןנָאז סעּפע טציא ?יוװ יז יצ ,ןיגינעק יד טגערפענ

 "נוא יז טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ ?קָאש ַא ןּבענעג

 ,זיא ,לַאז-סטכירעג םעד ןופ ןריפסיורַא ןּביױהעגנָא ךאו ַא רעט

 .טעז יז זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע ןוא עטשימעצ א יװ ןעננַאגעג יז

 "עג ריא ייּב ןיא ּפָאק רעד .טשינרָאג רעמ טרעה ןוא םענייק טשינ

 ןסיורג םעד ןּבעל טריפעגכרוד יז טָאה ןעמ ןעוו רעּבָא ,ןניוּבעג ןעיו

 טימ יז טָאה ,טונימ רעטצעל רעד זיּב טרַאװעג טָאה סָאװ ,םלוע

 םעד ףיוא קידנקוק ןוא ךיוה ּפָאק םעד ףיוא ביוה א ןבעגעג לָאמַא

 ירַאפ ןוא ץלָאטש טקירדעגסיוא ןגיוא עריא טימ יז טָאה ,םלוע

 .גנוטכא

 יז טָאה ןעמ ןעוו ,ריפ ךָאנ ןטלַאהעג ןיוש טָאה רענייז רעד

 'יו יז ןעמ טָאה טרָאד .טכַארּבעג ירעשזרעסנָאק רעד ןיא קירוצ

 "עגקעװַא ךיז טָאה יז ןעוו ןוא ,רעמַאק ריא ןיא טרַאּפשרַאפ רעד

 יז זיא ,טכיל ייוצ טנערּבעג ןּבָאה סע ואוו ,לשיט םייּב טצעז

 םעדכָאנ ןֹוא ,טלעוו רעד ןופ טשינ שטנעמ א יװ ןסעזענ עלייוו ַא

 ןיא סָאװ ,רעטכעוו ןטנּפָאװַאּב םעד ףיוא קוק ַא ןּבעגעג יז טָאה

 ךיז ןיא ןיוש טָאה סָאװ ,עמיטש ַא טימ ןוא ןענַאטשעג ריא ןּבעֶל

 :טנָאזעג יז טָאה ,ןּבעל יו טיוט רעמ טָאהעג

 .טניט ןוא ריּפַאּפ רימ טינ ,ךייא טעּב ךיא ---
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 ןַאד ןוא ,טניט ןוא ריּפַאּפ ןּבעגעג ריא טָאה רעטכעוו רעד
 .ןּבעל ריא ןיא ווירּב ןטצעל םעד -- וווירֹּב ַא ןּבירשעגנָא יז םָאה
 -ומ רעזירַאּפ ַא ןיא גָאט ןקיטנייה זיּב ךָאנ ךיז טניפעג ווירּב רעד
 ןוא ,ןקעלם-טניט עכעלטע ןַארַאפ םיא ףיוא ןענעז סע .םואעז
 טָאה ןּבירשעג ןוא .ןרערט ןופ םינמיס ןענעז סָאד זַא ,טקנעד ןעכ
 -ולע ןיסעצנירּפ רעד וצ ,רעטסעווש סנַאמ ריא וצ ווירּב םענעי יז
 .טעּבַאז

 ריפ ךָאנ ּבלַאה ,רעּבָאטקָא ןט-16 םעד ווירּב רעד זיא טריטַאד
 :ױזַא ןָא ךיז טּביוה רע ןוא ,גָאטרַאפ רעגייז ַא

 עטצעל סָאד טציא ךיא ּביירש ,רעטסעווש ןיימ ,ריד וצ,
 ןייק וצ טשינ רעּבָא ,טּפשמרַאפ ךימ ןעמ טָאה סָאװ רָאנ .לָאמ
 טױט אזא זיא רעכערברַאפ רַאפ רָאנ ?ייוו ,טיוט ןכעלדנעש
 -ורּב ןייד סָאװ ,געװ ןּבלעז םעד ףיוא טציא ייג ךיא .עדנַאש ַא
 יו קידלושמוא יױזַא טקנוּפ ןיּב ךיא לייו ןוא ,קעװַא ןיא רעד
 טָאה רע סָאװ ,טומ ןּבלעז םעד ןזײװאוצסױרַא ךיא ףָאה ,רע
 טציא ןיּב ךיא ,ןּבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא ןזיוװעגסױרַא

 -עג רעד ןעמעוו ייּב ,שטנעמ ַא קיאור ךעלנייוועג זיא'ס יו ,קיאור
 עניימ רעּביא זָאל ךיא סָאװ ,רעייז רעױדַאּב ךיא .ןייר זיא ןסיוו
 טבעלעגנ קידנעטש ּבָאה ךיא יו ,טסייוו ֹוד .רעדניק עכעלקילגמוא
 -לעוו ,וד --- רעטסעווש עלעדייא ,עטונ ןיימ ,וד ןוא .ייז רַאפ רָאנ

 ןיא -- זנוא טימ ןּביילּב וצ יּבַא ,ןעוועג בירקמ ץלַא טָאה ע
 "'!רעּביא ךיד זָאל ךיא עגַאל ַא רַאפ סָאװ

 ,טשינ ליוװ יז זַא ,טגָאזענ ךיוא יז טָאה ווירּב ןּבלעז םעד ןיא
 זופ טוט ןרַאפ ןוא טיוט ריא רַאפ ןייז םקונ ךיז לָאז ןֹוז ריא זַא
 לָאז יז זַא ,ןירעגעווש יד ןטעּבעג ךייא טָאה יז ןוא ;רעטָאפ ןייז
 ,ןטייקכעלמענעגנַאמוא יד רַאפ ץנירּפניױרק םענוילק טעד ןפטגרַאפ
 זיא רע זַא ,ןכעגרַאפ טשינ ףרַאד יז ;טפַאשרַאפ ריא טָאה רע סָאװ
 ןיא טדער'מ סָאװ ,ץלַא ךָאנ טרעדיױלּפ רע זַא ןוא דניק ַא ךָאנ
 ,..ןיירַא םיא

 -רעטנוא ,ןטימ ןיא יו סעּפע יז טָאה ווירּב םעד טקידנעעג
 זַא ,רעּבירעד טקנעד'מ ןֹוא ,טשינ יז טָאה ןעמָאנ ריא ןּבירשעו
 זִא ,טנייועצ ױזַא ךיז טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד ןעװעג יא סָאד
 .ןּביירש טנַאקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה יז
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 זוירּב םעד ןּבעגרעּביא טעוו'מ יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ זיא יז
 יד ןיא לייוו ,ןּבירשעג יז טָאה ךָאד .טשינ יצ ,ןירעגעווש רעד וצ
 וצ ןגָאז טזומעג סעּפע יז טָאה ןּבעל ריא ןופ ןהעש עטצעל
 ןייק ןעוועג טשינ ןיא סָאד .טנעַאנ ריא ןיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא
 ךיז טיירג סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ טרָאװ עטצעל סָאד רָאנ ,ווירּב
 ןא ,ױזַא טכַאמעג עקַאט ךיז טָאה רָארג ןוא .טיוט םוצ וצ ןיוש
 -ַאזילע ןיסעצנירּפ רעד ןּבעגעגרעביא טשינ ווירּב םעד םטָאה ןעמ
 רעד ףיוא ןבעל ריא טקידנעעג ךיוא רעטעּפש טָאה עכלעוו ,טעּב
 זיא רעיפסעּבָאר יו ,םעדכָאנ ,םורַא טייצ ַא ןיא טשרע .עניטָאליג
 -אווער םנופ רָארוקָארּפ םעד ,ליווניט-יעיקופ טָאה'מ ןוא ןלַאפעג
 יינ רעד ףיוא ּפָאק םעד טקַאהענּפָא ךיוא ,לָאנוּבירט ןרענָאיצול
 סטענַאוטנַא ירַאמ ןענופעג ןריּפַאּפ ענייז ןשיווצ ןעמ טָאה ,עניטָאל
 רָאי םעד ןיא ,רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ ןוא יירד טימ ןוא .,ווירּב

 ןוא עיכרַאנָאמ ַא ןעוועג רעדיוו ןיוש זיא ךיירקנַארפ ןעוו ,6
 -ןל ןופ רעדורּב ַא ,רעט-18 רעד סיאול ןסעזענ זיא ןָארט ןפיוא
 סָאװ ,ווירּב םענעי טכַארּבעג רענייא םיא טָאה ,ןט-16 םעד סיא
 ריא ןופ ןהעש עטצעל יד ןיא ןּבירשעגנָא טָאה טענַאוטנַא ירַאפ
 סטענאוטנַא ירַאמ ןזיוועג ווירב םעד טָאה גינעק רעד ןוא ,ןּבעל
 סאו ,עקיצנייא יד ןעוועג עילימַאפ רעד ןיא זיא עכלעוו ,רעטכָאט
 | .ןּבעל ןּבילּבעג זיא

 טנַאקעג טשינ טָאה יז סָאװ ,ווירּב ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ
 ,פטעב םעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה ,ןקידנע
 ךעלקערש ןעװעג ריא ןיא סע .ןפָאלש ךעלנייוועג טנעלפ יז ואוו
 טאה סע רעּבָא ,ןשיק ַא טימ סיפ יד טקעדענוצ ךיז יז טָאה ,טלַאק
 רעד וצ םינּפ ןטימ קידנגיל ןֹוא ,טלעק ןיא ןפרָאװעג ץלַא יז
 .טנייוועג ליטש יז טָאה ,טנַאוװ

 -עג טָאה ןוא ןעמוקענניירַא ןיא עילַאזָאר לדיימטסניד סָאד
 .ןסע סעּפע רשפא ליוװ ןיגינעק יד יצ ,טגערפ

 .טגָאזעג ןיגינעק יד טָאה --- ,ּפֹוז לסיּבַא רימ גנערּב ---
 פעל רַאּפ ַא יו רעמ רעּבָא ,ּפוז ?סיּבַא טכַארּבעג ריא טָאה'מ

 -ענ דלַאּב ךיז טָאה ןסיורד ןופ ןוא .ןסע טנָאקעג טשינ יז טָאה
 -עג טָאה סָאד ןוא ,ןענַאּבַארַאּב יד ןופ ןּפַאלק סָאד ןגָארט ןעמונ
 טלעטש'מ ןוא ןסַאג יד ןיא קלאפ סָאד ןיוש טפור'מ זַא ,טניימ
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 עטּפשמרַאפ יד ןריפ וצ דַארַאּפ םעד רַאפ רעטילימ סיוא ןיוש

 | .עניטָאליג רעד וצ ןיגינעק

 ךיז קידנדנעוו ןוא ,ןרעטיצ ןּביוהעגנָא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 :טגערפעג יז טָאה ,רעטכעוו יד ןופ םענייא ּוצ

 -עצ טשינ ךימ טעװ סָאנ ןיא עסַאמ יד ,ריא טקנעד יו ---

 ?ךעּלקיטש ףיוא ןסייר

 -טנעעג ריא רעטכעוו רעד טָאה --- ,םַאדַאמ ,קיאור טייז ---

 .יעצנַאג ַא עניטָאליג רעד וצ ןעננערּב ךייא טעוו'מ --- ,טרעּפ

 .ןָאטנָא ןּביוהעגנָא ךיז יז טָאה ירפ רעד ןיא רענייז ַא טכַא

 רעירפ טָאה יז סָאװ ,רעדיילק יד ךיז ןופ ןפרָאװעגרעטנורַא טָאה יז

 םָאו ,דיילק עסייוו סָאד טעּב ןפיוא טיירנעגוצ טָאה ןֹוא ,ןנַארטעג

 -ַאּפש ַא רעטניה סָאד יז טָאה ןָאטעג ןוא ,ןָאטנָא טפראדעג טָאה יז

 טקנוּפ רעּבָא .טלעטשרַאפ ךיז טָאה יז ןכלעוו טימ ,לטנעוו ןשינ

 ױעטנפָאװַאּב ַא זיא ,ןָאטרעּביא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה יז ןעוו ,ןַאד

 .ןקֹוק טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ןעגנאנעגוצ םרַאדנַאשז

 .טגָאזעג םיא יז טָאה -- ,קעװַא טיינ ,ךייא טעּב ךיא ---

 ךיא -- ,טנַאזעג רע טָאה -- ,ןייטש ָאד זומ ךיא ,ןיינ ---

 עצנַאג יד ןגיוא יד ךייא ןופ ןעמענוצּפָארַא טשינ ?לעמַאּב ַא בָאה

 ...ןטיהּפָא לעּפַאּב םעד זומ ךיא ןוא .,טייצ

 ,ךייא ךיא טעּב טייקידנעטשנַא ןופ ןעמָאנ םניא רעֶּבָא --

 ...קעװַא טייג

 ירַאט ןוא ,ןעגנַאנעגקעװַא טשינ רעּבָא ןיא םרַאדנַאשז רעד

 וענַאטשעג זיא רע ןעוו ,ןָאטרעּביא טזומעג ךיז טָאה טענַאוטנַא

 ...ייּברעד

 -ָאוער םנופ רעטערטרַאפ יד ןעמוקעגנניירַא ןענעז רעטעּפש

 זַא ,טעדלעמעג טָאה ייז ןופ רענייא ןוא ,לַאנוּבירט ןרענָאיצול

 .לייטרוא םעד רעטּפשמרַאפ רעד רַאפ ןענעיילרָאפ טעוו'מ

 לֶאמַא ךָאנ סָאװ וצ --- .טנָאזעג יז טָאה -- ?סָאװ וצ --
 ?טנַאקַאּב טוג ךיוא ױזַא ןיוש רימ זיא סָאװ ,ךַאז ַא ןענעיײלרַאּפ

 ,טנָאזעג ריא ןעמ טָאה -- !ןרעה רעֹּבָא סָאד טזומ ריא ---

 ןוא ,ןעלטיה יד ןָאטענסױא רעמַאק ןיא עלַא ןּבָאה ָאד ןוא

 טײמ ןוא ענעניוצעגסיוא ןא ןענַאטשענ ויא טענאוטנַא ירַאמ ןעוו
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 םעד טנעיילעגרָאפ ריא רַאפ ןעמ טָאה ,ּפָאק םענעביוהענפיוא ןַא

 .לייטרוא

 ,רעכיוה ַא ,ןוילּת רעד ,ןָאסנַאט ןעמוקענניירַא זיא םעדכָאנ

 -רַאפ ןייא טשינ ןיוש טָאה רעכלעוו ,גנוי רעקרַאטש ןוא רעטנוזעג

 .עניטָאליג רעד ףיוא ּפָאק םעד טקַאהענּפָא ןטּפשפ

 ,ןקָארשרעד ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה -- !?לענש ױזַא ---

 .ןעזרעד םיא טָאה יז ןעוו

 ןיִּב ךיא -- ,טרעפטנעעג ןָאסנַאס טָאה -- ,םַאדַאמ ,ןיינ ---

 ,טייצ ןיא טקנוּפ ןעמוקעג

 "נַאנענוצ ןָאסנַאס ןזיא ,טנַאה רעד ןיא ?לקירטש ַא קידנטלַאה

 .ריא ֹוצ טנעֶאנ ןעג

 ,טנָאזעג רע טָאה -- !טנעה יד רעהַא טננַאלרעד ---

 .ןקָארשרעד ךיז טָאה ןיגינעק יד

 רעד טימ ךיז קידנקור ,טנערפענ יז טָאה --- ?ָאװ וצ ---

 .?טנעה יד ןדניּב רימ טליוו ריא ---..טנַאו רעד וצ עציילּפ

 .טסעפ טרעפטנעענ ןָאסנַאס טָאה -- ,ָאי --

 .ןגירשעג יז טָאה -- !ןזָאל טשינ סָאד לעוו ךיא ---

 ,ןָאט וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ ,ןרָאלרַאפ ךיז טָאה ןָאסנַאס
 טָאה לָאנוּבירט ןרענָאיצולַאװער םנופ רעטערטרַאֿפ ַא ןעוו רעֶּבָא

 ּפַאכ ַא ןבענעג רע טָאה ,טכילפ ןייז ןָאט לָאז רע זַא ,טנַאזעג םיא

 ייז ןוא קירטש ןטימ ןדנוּברַאֿפ ייז ,טנעה ערייּב רַאפ ןינינעק יד

 .רעטניהַא ןגיוצרַאפ

 ,עטרעווילגרַאפ ַא יװ ןייטש ןּבילּבעג ןַאד זיא טענַאוטנַא ירַאמ
 ןָאסנַאס יו ,ןעזרעד טָאה יז ןעוו ןוא ,טנעה ענעדנוּברַאפ טימ

 ךיז יז טָאה ,ךַאז עקיצנַאלג ַא סעּפע ענעשעק ןופ סיֹורַא טמענ

 ןפיוא ָאד ריא טעוװ רע זַא ,טניימעג טָאה יז .ןקָארשרעד קראטש

 ןעוועג לָאמ סָאד רעּבָא ןיא קערש ריא .ּפָאק םעד ןדײנשּפָא טרָא

 סָאד רעטנורַא ּפעלש א ןּבענעג זיולּב ריא טָאה ןָאפנַאס ;טסיזמוא

 ,ןקַאנ םייּב רָאה יד ןרָאשענּפָא ריא טָאה ןוא ּפָאק םנופ עלעטיה
 .ןיהַא ןעמוקוצ רעלענש לָאז עניטָאלינ רעד ןופ רעפעמ סָאד ידכ

 -ענרעביא טָאה'מ סָאװ ,עטּפשמרַאפ עלַא וצ ןָאטעג רע טָאה ױזַא

 : | ,טנעה ענייז ןיא ןּבענ

 "ראפ יד טָאה'מ ןעוו ,ףלע ןטלַאהעג ןיוש טָאה רעגייז רעד
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 .שינעגנעפענ-ירעשזרעסנָאק םנופ טריפעגסיורַא ןיגינעק עטּפשמ

 ךיוא יז ןעמ טעװ ,נינעק םעד יו טקנוּפ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז

 ןעוו רעּבָא ,עטערַאק רעטכַאמרַאֿפ א ןיא עניטָאלינ רעד וצ ןרימ

 טשינ ריא רַאפ טָאה'מ זַא ,ןעזרעד יז טָאה ,ןעגנַאנעגסױרַא זיא יז

 עלענעוו ךַאפנייא ןַא רָאנ ,עטערַאק עטכַאמרַאפ ןייק טיירנענוצ

 .עשטַאילק רעטרַאדעגננייא ןַא טימ

 ןריטסעטָארּפ טלָאװעג ,עטלמוטעצ ַא ןייטש ןּבילּבעג זיא יז

 -קנַארפ ןופ ןינינעק רעד רַאפ ,ריא רַאפ טָאה'מ סָאװ ,םעד ןגעק

 רעדער עטקיטָאלּברַאפ טימ עלענעוו ךאפנייא ַאזַא טיירנענוצ ,ךייר

 דַאפנייא ןַא ןיא ןָאטעננָא טיינ סָאװ ,רעּבירטנָא ןַא טימ ןוא

 יז ןוא טנפעעג טשינ ריא ייּב ךיז טָאה ליומ סָאד רעּבָא ,לדמעה

 .ןדערסיורַא טנַאקעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה

 יז זיא ,טלעטשעגנוצ ריא רַאפ טָאה'מ סָאװ ,לרעטייל ַא ףיוא

 !טרַאה םעד ףיוא טצעזענקעװוַא ךיז טָאה ןוא עלעגעוו ןפיוא ףױרַא

 -ענקעװַא ךיז טָאה יז ;טיירנענוצ ריא רַאפ טָאה'מ סָאװ ,לקנעּב

 ריא טָאה ןוילת רעד ןָאסנַאס רעּבֶא ,דרעפ םוצ םינּפ ןטימ טצעז

 ױזַא ?ייוו ,דרעפ םוצ ןקור ןטימ ןעיירדסיוא ךיז לָאז יז ,ןסייהעג

 .עניטָאליג רעד וצ טריפ'מ עכלעוו ,ןשטנעמ יד ךעלנייוועג ןציז

 טיירדענסיוא ךיז טָאה ןוא טנלָאפענ טָאה טענַאוטנַא ירַאמ

 רעטניה טלעטשענקעװַא ךיז טָאה ןָאסנַאס ,דרעפ םוצ ןקור ןטימ

 םעד ןטלַאהענ ךיוה רעד ןיא רע טָאה ,ױזַא קידנעייטש ןוא ,ריא

 ןיגינעק רעטּפשמרַאפ רעד טָאה רע ןכלעוו טימ ,קירטש םנופ קע

 .טנעה יד ןדנוּברַאפ

 עשטאילק עטרַאדעגנייא יד ,טרירעג ךיז טָאה עלעגעוו סָאד

 -נוא ןענעז רעדער עטקיטַאלּברַאפ יד ,ךעלעמַאּפ טנַאּפשעג טָאה

 -רַאה סָאד ,ייסָאש ןטריקורּבענטכעלש םעד ףיוא ןעגנורּפשענרעט

 ייב ,ןינינעק עטּפשמרַאֿפ יד ןוא טלסיירטעג ךיז טָאה לקנעּב עט

 ,רעטניהא ןגיוצרַאפ ןוא ןדנוּבעג ןעוועג ןענעז טנעה יד ןעמעוו

 סָאמ עלַא ןוא ,ןיהַא ןוא רעהַא טלקַאשעג ןוא טניוועג ךיז טָאה

 .ןלַאפרעטנורַא יז טעוװ טָא-טָא זַא ,ןזיווענסיוא ריא ךיז טָאה

 -לַאב עֶלַא ףיוא ;ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעוועג ןענעז ןסַאג יד

 רעמיוב יד ףיוא ןליפַא ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ןענַאטשעג ןעמ זיא ןענָאק

 ךיוא ןוא ןנייווצ יד ןָא ךיז קידנטלַאהנָא ,ןשטנעמ ןעננַאהעג ןענעז
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 :!עמ ױזַא יװ ,ןעז טלָאװעג ןּבָאה עלַא ?ייוו ,ןרעדנַא ןָא רענייא

 .עניטָאליג רעד וצ טענַאוטנַא ירַאמ טריפ

 ןרעו טכַאמעג לָאז ןַאד וליפַא זַא ,רַאפעג א ןעוועג זיא סע

 טָאה'מ ;ןיגינעק עטּפשמרַאפ יד ןעװעטַאר וצ גנורעוושראפ ַא

 "יג רעד וצ ןריפ יז טעוו'מ ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא זַא ,טדערעג

 טעװ זירַאּפ ןוא ןטסילַאיַאר ןופ טנוּב ַא ןעמוקרָאפ טעװ ,עניטָאל

 "עד ןעמ טָאה .נירק-רעגריּב ןקיטולּב ַא ןופ רעטנעצ רעד ןרעוו

 ףיוא ;טנוב ַאזַא וצ ןזָאלרעד וצ טשינ ןעלטימ ןעמונעגנָא רעּביר

 עלַא ףיוא ךיוא ,ןענָאנַאק טלעטשענסיוא ןעמ טָאה ןקירּב עלַא

 ןעװעג זיא סָאװ ,עירעליטרַא טלעטשענסיוא ןעמ טָאה ןרעווקפ

 -סיורַא רָאנ טעוו'ס יו ,לענש ױזַא ןטַאמרַאה ןופ ןסיש וצ טיירנ

 טכַאװַאּב ןעוועג זיא טָאטש עצנַאג יד ;לעפַאּב אזַא ןרעוו ןּבענעג

 "ופעג ןַאד ןסַאג רעזירַאּפ יד ףיוא ךיז ןּבָאה םורַא ןוא םורַא ןוא

 -עז עכלעוו ,ןטַאדלָאס טנזיוט קיסיירד ַא יװ רעקינייוו טשינ ןענ

 יֵּבָאקַאי ךס ַא ךיוא ,סיפ יד זיּב ּפָאק םנופ טנּפָאװַאּב ןעוועג ןענ

 ןּבָאה ןוא עטנּפָאװַאּב ןסַאנ יד רעּביא טיײרדעגמורַא ךיז ןּבָאה רענ

 וצ טקוקעגסיוא טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ףיוא גיוא ןַא ןטלאהעג

 ןעועג ןַאד ןירַאּפ ץנַאנ זיא ךָאנ וצרעד ןוא ,קיטכעדרַאפ ןייז

 טָאה םוטעמוא ,טקַאּפעג ױזַא ןעוועג זיא םוטעמוא ןוא ןסַאנ יד ןיא

 ןעיורפ ןוא רענעמ ,עטלַא ןוא עננוי ,ןשטנעמ ?יפ ױזַא ןעזעג ןעמ

 ,ןלעטשוצרָאפ ךיז ןעוועג רעווש זיא'ס זא ,רעדניק עניילק ךיוא ןוא

 .ןעמונעג ןשטנעמ ליפ ױזַא לָאמַא טימ ךיז ןּבָאה סע ןענַאװ ןופ

 ,ךעלעמַאּפ ןוא םַאזגנַאל טּפעלשעג ךיז טָאה עלעגעוו סָאד ןוא

 ךיז טָאה טנעה ענעדנוּבעג יד טימ ןינינעק עטּפשמרַאפ יד ןוא

 ןקור ןטימ קידנציז ,רעהַא ןוא ןיהַא טגיוועג ?קנעּב ןטרַאה ןפיוא

 "טכעלש םעד רעּביא ןרָאפעג זיא'מ רעטייוו סָאװ ןוא ,דרעפ םוצ

 ןגיוצעגסיוא ריא רַאפ ךיז ןּבָאה רעגנעל ץלַא ,ייסָאש ןטריקורבעג

 ףיוא ּפָאק ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ טימ ןעייר ייווצ יד

 -גזיוט רעטרעדנוה ןופ ןקילּב יד ךיז ףיוא טליפענ טָאה יז ;ּפָאק

 ,גנוטכיר ןייא ןיא טקוקעג טייצ עצנַאנ יד טָאה ןיילַא יז ןוא ,רעט

 ןענעז ןגיוא יד ;ךיוה רעד ןיא ןּביוהעגפיוא ּפָאק םעד קידנטלַאה
 ,טכודענ ךיז טָאה'ס ןוא ,טיור טרעווילנרַאפ ,טיֹור ןעוועג ריא ייּב

 -עג ןגָארטעג ךיז ןּבָאה ריא םורַא ;טשינרָאנ טעז ןוא טקוק יז זַא
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 ןיירַא םינּפ ןיא טרעדיילשעג ריא ןעמ טָאה ןטייז עֶלַא ןופ ;ןעיירש

 ;ןפורעגנָא ןעמענ עטסנרע יד טימ יז טָאה ןעמ ןוא ןעגנוקידיילַאב

 יו זיא יז זַא ,טשינרָאו טרעה יז זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס רעּבָא

 ךיז טלקַאש סָאװ ,לקנעּב ןטרַאה םעד ףיוא ןרָאװעג טרענייטשראפ

 | .עלענעוו ןפיוא

 ןטרָאד ןוא טלעטשענּפָא ךיז ןעמ טָאה רעצעלּפ רֶאַּפ ַא ףיוא

 ןּבָאה ערעדנַא עלַא יו רעמ ןוא ,רעסערג ךָאנ ןעווענ למוט רעד זיא

 טימ ןינינעק עטּפשמרַאפ יד ןּבָאה ייז ;רעּבייװ יד טלמוטענ ךיז

 "ענ ןיירַא םינּפ ןיא ריא ןּבָאה ןוא ןפורעננָא ןעמענ עטסנרע יד

 ,עידרַאװנ רעלאנַאיצַאנ רעד ןֹופ ריִציפָא ןַא ,רענייא ןוא ,ןניּפש

 יָנִא ןוא ריא וצ ןפָאלענוצ לָאמ עֶלַא זיא ,רָאיטקַא רענעזעוועג ַא

 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןנירשעגנ רע טָאה ,דרעוװש רעד טימ קידנזייוו

 ןוא ןעמראיל רעמ ךָאנ ןלָאז ייז זַא ,רעּבייו יד רַאפ לאנניס ַא

 | .ןעועטלַאװעג

 -רַאפ יד טָאה'מ זיּב ,העש עטונ א טרעיודעג טָאה סע

 יאוו ,ןָאיסולָאװער ַאל עד סָאלּפ , םוצ טכַארּבעג ןינינעק עטּפשמ

 רעד זיא ןטרָאד .ריא רַאפ טיירנענוצ ןעוועג ןיוש זיא עניטָאלינ יד

 ןטַאדלָאס ןופ טכַאװַאּב ןעוועג םורא ןוא םורָא רעווקס רעצנַאנ

 ובָאה ןוא ןענאטשענ ןענעז ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןוא

 -רַאפ ;טרַאװעג טרָאד ןשטנעמ ענעי ןּבָאה גנַאלןהעש .טרַאװעג

 ווא רענעמ ,עטלַא ןוא עננוי --- ןיהא ןעמוקעג ייז ןענעז גָאט

 טדערענ ךיז ןשיווצ ייז ןּבָאה ,קידנטרַאוװ ןוא קידנעייטש ;ןעיורפ

 טעו ןעמ יו ,ןעז דלַאּב ןלעוו ייז סָאװ ,םעד ןנעוו רָאנ טשינ

 ייז רָאנ ,עניטַאלינ רעד ףיוא ּפָאק םעד ןקַאהּפָא טענַאוטנַא ירַאמ

 ייז ןופ עטסרעמ יד ייּב ;ןכַאז עטַאװירּפ ןנעו טדערעג ךיוא ןּבָאה

 ,רעטקַאהענּפָא ןַא יו ,ןעז ֹוצ ןעוועג טשינ סעיינ ןייק ןיוש זיא

 וּבעֶל טייטש סָאװ ,שיוק םניא ןיירַא טלַאפ ּפָאק רעטקיטולּברַאפ

 ןיוש ןענעז ייז ןוא נָאט ןדעי ןעזענ סָאד ןּבָאה ייז ;עניטָאליג רעד

 ןיא לָאמ סָאד רעּבָא ,/?קַאטקעּפס ,, אזַא ֹוצ טנייווענוצ ןעווענ

 -רעייא ןוא ןטכענ יו יױזַא טשינ ןעוועג ךָאד '?קַאטקעּפס , רעד

 ,רענייא ןופ ּפָאק רעד ןלַאפ טפרַאדענ ךָאד טָאה סע ?ייוו ,ןטכטנ

 -קנַארפ ןופ ןינינעק יד ןעוועג קירוצ גנַאל טשינ טשרע זיא עכלעוו

 | .ךייר
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 ףיוא ,עלענעװ סָאד ןעזרעד טָאה םלֹוע רעסיורג רעד ןעוו

 ,לקנעּב עטרַאה סָאד ןוא טענַאוטנַא ירַאמ טריפענ טָאה ןעמ ןכלעוו

 -גזייוונַא ,ןעיירש ןּביױהעגנָא ןעמ טָאה ,ןסעזענ זיא יז ןכלעוו ףיוא

 -גיירַא ךיז טָאה יירשענ םעד ןיא ןוא ,טנעה יד טימ ריא ףיוא קיד

 :עמיטש עפרַאש ,עקישטיווק ַא ,יורפ ַא ןופ עמיטש ןייא ןטינשעג

 !ןָארט ןייק טשינ ןיא סָאד ,טענַאוטנַא ---

 יַאוטנַא ירַאמ לייוו ,ךס א רעייז טקירדענסיוא טָאה סָאד ןוא

 ןפיוא ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,לקנעב ןטרַאה םעד ףיוא זיא טענ

 --ןָארט ַא ףיוא ןסעזעג טלָאװ יז יו ױזַא טקנוּפ ןסעזעג ,עלעגעוו

 טעדנעוװועג ןניוא יד ןוא ךיוה רעד ןיא ןּביוהענפיוא ּפָאק םעד

 .ןיגינעק יד ןעווענ זיא יז ואוו ,ץַאלַאּפ-ירעלויט םעד וצ

 עניטָאליג רעד ייּב טלעטשענּפָא ךיז טָאה עלענעוו סָאד ןעוו
 סָאװ ,רעסעמ עפוַאש סָאד ןעזרעד םטָאה טענַאוטנַא ירַאמ ןוא

 יַאלּב ךָאנ ןרָאװעג ריא ייּב םינּפ סָאד זיא ,ךיוה רעד ןיא טננעה

 יז .תושלח ןיא ןלַאפענ טשינ רועיש ןיא יז ןוא רעירפ יװ רעפ

 זיא ןוא טומ טימ ןעמונעננָא ךיז ,טסרַאטשעג רעּבָא ךיז טָאה

 ןוא ינק יד ףיוא ןלַאפעג יז זיא ןַאד .עלענעוו םנופ רעטנורַא ןיילַא

 יז טָאה םעדכַאנ ןוא הליפת ַא טעשטּפעשענ ,ךיז רַאפ ,ליטש טָאה

 רעד ,ןָאסנַאס זַא ,קידנטרַאװ טשינ ןוא ,ףיוא ביוה ַא ןבענעג ךיז

 עקישטילג יד ףיֹוא ףױרַא ןיילַא יז זיא ,ןפלעה ריא לָאז ,ןוילה

 .עניטָאליג רעד ןופ ךעלּפערט

 ןדנוּבעג ןעוועג ריא ייּב ןענעז טנעה יד טָאװ ,םעד רעיא

 יד ףיוא ןייג וצ רעווש ןעוועג ריא זיא ,רעטניהַא ןניוצרַאפ ןוא

 יז טָאה ,ןּביוא ןעווענ ןיוש זיא יז ןעוו ןוא ,ךעלּפערט עקישטילג

 ובענעג טָאה רענעי .סופ ןפיוא ןוילת םעד ןטָארטעגנָא ןרענמוא

 ןאד ןוא ,ןָאטענ ייו קראטש םיא טָאה'ס ?ייוו ,סופ םעד ּפַאכ ַא

 ןכעלפעה ַא רעייז ןיא םיא וצ טעדנעוועג ךיז טענַאוטנַא ירַאמ טָאה

 :ןָאט

 !רעה ןיימ ,רימ טקידלושטנַא ---

 םעדכָאנ דלַאּב ןוא ,רעטרעוו עטצעל עריא ןעוועג ןענעז סָאד

 ןוא ,ךיילג קידנקוק ,עטרעווילגרַאֿפ ַא יו ןייטש ןּבילבעג יז זיא

 ןוא םֹורֵא ןשטנעמ רעטנזױט יד ףיוא ּפָאק םענעּבױהעג ַא טימ

 .םורַא
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 טָאה םעדכַאנ ,ןענַאטשענ ױזַא יז זיא עלייוו עצרוק ַא זיולּב

 "יה סָאד ןפרָאװעגרעטנורַא ןוא ּפָאק ןטימ ?סיירט ַא ןבעגעג יִז

 ןּבעגעג יז ןָאסנַאס טָאה ןַאד ןוא ,ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,עלעמ

 ףיוא יז קידנעיצסיוא ןֹוא ,טנעה עקרַאטש ייווצ ענייז טימ ּפַאכ.ַא

 ןגיל לָאז ןלַאה רעד זַא ,ױזַא טגײלענקעװַא יז רע טָאה ,טערּב רעד

 עפרַאש סָאד רעווש ןלַאפרעטנורא ףרַאד סע ואוו ,טרָאד טקנופ

 .עניטָאליג רעד ןופ רעסעמ

 ןָאסנַאס ,עלייו עצרוק ַא יו רעמ טשינ טרעיודעג טָאה סָאד

 עפרַאש סָאד ןוא עניטָאליג רעד ןופ קירטש םעד יצ ַא ןבענעג טָאה

 ןוא ּפָאק םעד ןטינשעגּפָא ןינינעק רעטּפשמרַאפ רעד טָאה רעסעמ

 ןעמ סָאװ ,שיוק םעד ןיא ןלַאפעגנרַא רעטקיטולברַאפ ַא זיא רע

 ...טיירגעגוצ רעירפ ןופ ךָאנ טָאה

 טרעהרעד ךיז ןּבָאה -- !קילגבוּפער יד לָאז ןבעל גנַאל --

 .ןעיירשעג

 ּפָאק םעד ןּביוהעגפיוא ראה יד ייּב ןָאסנַאס טָאה ןַאד ןוא

 רעד ןזיועג םיא טָאה ןוא ךיוה רעד ןיא טענַאוטנַא ירַאמ ןופ

 םעד ןופ .םורַא ןוא םורַא ןענַאטשענ זיא סָאװ ,עסַאמ רעסיורג

 -עג טָאה ,ןיורק ַא ןנָארטעג לָאמַא טָאה סָאװ ,ּפָאק םענעטינשעגּפָא

 ,טקוקעג טָאה םורַא ןוא םורַא םלוע רעסיורג רעד ןוא ,טולּב ןענור

 -ענּפָא ןּבָאה סָאװ ,תולוק טרעהענ ךיז ןּנָאה ןטייז עלַא ןופ ןוא

 | :טייו טכליה

 !קילּבוּפער יד לָאז ןבעל ננַאל ---

 .1798 רָאי םניא ,רעּבָאטקָא ןט-16 םעד סָאד זיא ןעשעגנ ןוא

 טול .וופ טיוװ חודא טויג

 טטענאוטנא 'רַאש ווב ףוק

 טיבוגאװצ לטיּפַאק

 "העג יד
 .ןטּבילעג רעד ןוא

 ירַאמ טָאה'מ ןעוו ,נָאט םניא טכַאקעג ױזַא טָאה זירַאּפ שטָאכ

 ירַאפ לענש ךָאד ןעמ טָאה ,עניטָאליג רעד וצ טריפעג טענַאוטנא
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 פיו ,ךעלריטַאנ יו רעמ טשינ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ריא ןָא ןסעג
 -ענ טעּפמיא ַאזַא טימ ךיז ןּבָאה ןשינעעשעג עשיטילָאּפ עקיטכיוו
 טָאה ןיגינעק ַא ןופ טוט רעד זַא ,ןרעדנַא ןרעּביא רענייא טגָאי
 | ..גנוטיידַאּב עניילק ַא טָאהעג

 טפראדעג טָאה'מ סָאװ ,ןכַאז ערעקיטכיוו ןעוועג ןענעז סע
 ךָאנ זיא עיצולָאװער רעד ןופ לַאזקיש רעד -- ןעניז ןיא ןּבָאה
 .ןָאק ןיא ןענַאטשעג ץלַא

 -עג םיִנַּמְל ןּבָאה עּכלעװו ,תוכולמ עשידנעלסיוא יד וליפַא
 ,טענַאוטנַא ירַאמ ןעװעטַאר ןלוו ייז זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמ
 רךיא טָאה'מ סָאװ ,ןצרַאה םוצ קרַאטש ןעמונעג טשינ ךיז ןּבָאה
 םנט 216 םעד סיאול .עניטָאליג רעד ףױא ּפָאק םעד טקַאהענּפָא
 -רעד ןדירפוצ ןעוועג ראג ןצרַאה ןיא ךיז ייּב ןענעז רעדירּב ייווצ
 טענַאוטנַא ירַאמ ןופ טוט ןטימ זַא ,טגיימעג טָאה םָאד לייוו ,ןֹופ
 ןּבָאה ייז ןוא ,ןָארט םוצ געװ רעד רעיירפ ןרָאװעג ייז רַאֿפ זיא
 ךיירקנַארּפ ןיא סָאװ ,ןופרעד תחנ םיודג ןייק טַאהעג טשינ יאדוַא
 ,טעּפַאק סיאול לרַאש ץנירּפניױרק רעניילק רעד .,ןוז ריא ךָאנ טּבעל
 יד טא רעּבָא .'רעט-1/ רעד סיאול ,, ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ
 םניא לייו ,ּפָאק םנופ רעטנורַא ךיוא רעטעּפש ייז ןיא הנאד

 -עג ץנירּפניורק רעניילק רעד ןיא 1798 רָאי םנֹופ ינֹוי טָאנָאמ |
 זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד ןוא ,שינעגנעפעג-לּפמעט םניא ןּברָאטש
 ,"ףעטנצעּביז רעד םיאול ,, ןייק ָאטשינ רעמ ןיוש זיא'ס

 ױזַא ןיא טליהעגנייא זיא טעּפַאק סיאול ?ראש ןופ טיוט רעד
 רע ףוס ַא רַאפ סָאװ ןוא ןעמוקענרָאּפ ךעלקריוו םיא טימ זיא'ס סָאװ ,טשינ ןעמ טסייוו גָאט ןקיטנייה זיּב ךאנ זַא ,ןשינמייחעג ליפ
 .טאהעג טָאה

 ךָאי םנופ ,ינֹוי ןט-0 םעד ןיא רע זַא ,סָאד טסייה לעיציפא = |
 ןכעלריטַאנ ַא טימ שינעגנעפעג-לּפמעט םניא ןּברָאטשעג ,9
 -רעד טרָאד םיא טָאה'מ זַא ,ארבס ַא ןַארַאפ רעּבָא זיא'ס .טיוט
 ןופ ןטנעגַא עטקישעגרעטנוא יד סָאד ןּבָאה ןָאטעג זַא ןוא ,טעגרה
 יו םעדכַאנ ,1814 ןיא ןיא רעכלעוו ,רעדורּב סנט-16 םעד סיאול
 ןסיוא ףױרַא ,ַאּבלע לזניא ןפיוא ןענָאעלָאּפַאנ טקישרַאפ טָאה'מ
 ...רעטנצכַא רעד םיאול סלַא ןָארט ןשיזיוצנַארפ

 -לעוו ,טעּפַאק סיאול לרַאש זַא ,ארבס ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע -
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 -?ּפמעט םניא זיא ,רָאי עטפלע סָאד ןעוועג טא 56 ןיא זיא רעב

 רָאנ ,ןרָאװעג טעגרהרעד טשינ ןוא ןּברָאטשעג טשינ שינעגנעפעג

 -נּבעל ,טייצ ערעגנעל ַא םָאה רע ןוא ןפָאלטנַא טרָאד ןופ זיא רע

 ןוא טסואוועג טשינ ןייֿפַא ,ןדנעטשמוא ענעדישרַאפ רעטנוא קיד

 לָאמַא ןיא רע סָאװ ןוא זיא רע רעוװ ,ןעקנעדעג טנַאקענ טשינ

 .-.ןעוועג

 ןַאד ןעמ טָאה רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא ךיירקנַארפ ןיא

 -כעוו יד טפיוקעגרעטנוא טָאה'מ זַא ,טדערעג טייצ ערעגנעלפ ַא

 "?ןט-17 םעד סיאוכ , ןּבָאה ייז ןוא שינעגנעפעג-לּפמעט םנופ רעט

 טזָאלעג ןעמ טָאה ,ןרוּפש יד ןקעדוצוצ ידכ ןוא ןפיולטנַא טזָאלעג

 .יןּברָאטשעג טלָאמעד זיא סָאװ ,לנניי רעדנַא ןַא רָאנ ןקידרעַאּב

 ןפורעגּפָא ןשטנעמ עכעלטע ךיז ןּבָאה רעטעּפש ןרָאי טימ

 ןופ ןוז רעד זיא רע זַא ,טהנעטע םָאה ייז ןופ רענייא רעדעי ןוא

 "טסעפ ימ יד ןעמונעג טשינ ךיז טָאה'מ רעּבָא ,טענַאוטנַא יראמ

 יירעוו זיא רעוו ןלעטשוצ

 -ַאנ ןטימ רעדיינש ַא ןּברָאטשעג דנַאלָאה ןיא זיא 1848 ןיא |

 רע זַא ,טהנעטעג טייצ עצנַאג יד םָאה רע ןוא ,ףרָאדנואַאנ ןעמ

 רעד ןעוועג סָאד זיא רע זַא ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןוז רעד זיא |

 -רַאפ ןטלַאהעג טָאה'מ ןעמעוו ,סיאול ?רַאש ץנירּפניױרק רעניילק

 -גייה זיּב ךָאנ טייטש רבק ןייז ףיוא .םערוט-לּפמעט םניא טרַאּפש

 ןּבָארנַאּב טגיל ָאד, זַא ,טפירשפיוא ןַא טימ הבצמ ַא גָאט ןקיט

 .""רעט-17 רעד סיאיכ
| 

 רעכלעוו ,ןַאמ ַא ןּברָאטשעג ךיירקנַארפ ןיא זיא 1888 ןיא

 -17 רעד סיאול זיא רע זַא ,טייצ עצנַאג יד טהנעטעג ךיוא טָאה

 ,טפירשפיוא ןַא טיפ הבצמ ַא טייטש רבק ןייז ףיוא ןוא ,רעט

 םעד סיאול ןופ ןוז רעד ,סיאול ?רַאש טניל ָאד,, :ךיז טנעייל סָאװ

 ןט-2/ םעד לַאסרעװ ןיא ןרָאּבעג ,טענַאוטנַא ירַאמ ןוא ןטס8

 טסונױא ןט310 םעד ןעזיעלנ ןיא ןּברָאטשעג ,17858 ,ץרעמ

5'. 

 הבצמ ַא טימ רבק ַא ןעוועג ךיוא לָאמַא זיא קרָאידוינ ןיא

 ןיא ןוא רעט-17 רעד סיאול טניל ָאד זַא ,טפירשפיוא ןַא טימ ןוא

 .גָאט ןקיטנייה זיּב ךָאנ הבצמ ַאזַא ךיז טניפענ ָאגַאקיש

 ןיא ,טלעוו .רעצנַאג רעד ףיוא ךיז ןעניפעג םורַא ןוא םורַא
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 ןיא רעּבָא ,עכלעזַא תובצמ קיצע ביז ,רעדנעל ענעדישרַאפ
 סָאד -- טענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןוז רעד עקַאס טגיל םע רבק ןכלעוו
 ,טשינ ןעמ סייוו

 ,שינמייהעג ַא ןּבילּבעג ןיא סע
 ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה ץנירּפניורק רעניילק רעד ױזַא יו

 -- ןעמונענפיוא סָאד טָאה רע ױזַא יו ןוא טיוט סרעטומ ןייֵז
 ךיז טָאה רע ןעוו ,טשינ ךיוא טסייווהמ .טנַאקַאב טשינ ןיא סָאד
 רע ןליפַא בוא זַא ,ךעלגעמ רעֹּבֶא ןיא סע .םעד ןגעוו טסואוורעד
 טָאה ,רעטעּפש טייצ ַא טימ םעד ןגעו טסואוורעד אי ךיז טָאה
 טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןדנעטשמוא יד פייוו ,טרירעג טשינ םיא סָאד
 ןרָאװעג זיא רע זַא ,טקריוועג ױזַא םיא ףיוא ןבָאה ,טּבעלעג
 -םִא םיא טָאה ןרינַאנָא סָאד ,טָאידיא רעצנַאג ַא רעדָא ,רעּבלַאה א
 ןעוו ןוא .טסיינ ןיא ךיוא רָאנ ,רעּפרעק ןיא רָאנ טשינ טכַאװשעג
 שינמייהעג ןייק ןיא טליהעגנייא ןעװעג טשינ טלָאװ ןּבעל ןייז
 -יוצנַארפ ןפיוא טצעזעגפיורַא 1814 ןיא טלָאװ ל?לאזקיש רעד ןוא
 . ,ןט-18 םעד סיאול טשינ ןוא ,ןט-17 םעד סיאול ,םיא ןָארט ןשיז
 ' ןייא ךָאנ ןעמוקעגוצ ןעוועג עיטסַאניד רעשינָאּברוּב רעד וצ טלָאװ
 ,..טָאידיא ַא --- גינעק

 חחּפשמ סטענַאוטנַא ירַאמ ןופ ןּבילּבעג זיא סָאװ ,עקיצנייא יר
 רךיא ןעוועג זיא ,רעטעּפש ןרעה טוָאלעג ךיז ןופ טָאה עכלעוו ןוא
 ןיוש זיא רָארעט רערענָאיצולָאװער רעד יוװ ,םעדכַאנ .רעטכָאט
 "סיוא ךיז ןעמ טָאה ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ךַאז ט ןעוועג גנַאל
 -- טייּב ַא ןכַאמ וצ גנורינער רעשיכיירטסע רעד טימ טכיילגעג
 ןקישּפָא םיא ןוא ןטעיַאפַאל שינעגנעפעג ןופ ןזָאלסױרַא לָאז יז
 ירַאמ ןעיירפַאּב ןעמ טעװ רַאפרעד ןוא .,ךיירקנַארפ ןייק קירוצ
 םעד ,בורק ריא וצ ןקישּפָא יז טעוו'מ ןֹוא רעטכַאט סטענַאוטנַא
 ,טענַאוטנַא ירַאמ ןופ רעטכָאט רעד ,ריא ןוא .ךיירטסע ןופ רעזייק
 -קנַארפ ןיא ןעננורעדנע עשיטילַאּפ ךס א ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא
 -ָאעלָאּפַאנ טניזַאּב טָאה'מ יו ,םעדכָאנ ,1814 ןיא טָאה יז ;ךייר
 םעד סיאול ,?קנֶא ריא טימ זירַאּפ ןייק טרישרַאמענניירַא ,ןענ
 -ַאנ ןעוו ,זירַאּפ ןופ ןפָאלטנַא ,1818 ןיא ,רעטעּפש זיא יז ;ןט8
 "יו זיא ןוא ַאבלע לזניא םעד ןופ טּפַאכעגסױרַא ךיזז טָאה ןאעלַאּפ
 ;געט טרעדנוה ףיוא יו רעמ טשינ רעּבָא ,רָאטַארעּפמיא ןרָאװעג רעד
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 ץנירּפ רעד ,לקנָא רעטייווצ ריא יוװ ,ןעזעג ךיוא רעטעּפש טָאה יז

 ןוא רעטנעצ רעד סלרַאש סלַא ןָארט ןפיוא ףױרַא זיא ,אוטרַא'ד

 ןוא ןלַאפענ ,1830 ןופ עיצולָאװער רעד ןיא ,רעטעּפש זיא רע יוװ

 רענַאעלרָא םנופ ןוז רעד ,עּפיליפ סיאול ףיױרַא זיא ןָארט ןפיוא

 ּפָאק ןייז ןרָאלרַאפ ,רָארעט ןרעטנוא ,ךיוא טָאה רעכלעוו ,ץנירּפ

 -לע רעד ןיא ,1881 ןיא יז זיא ןּברָאטשעג .עניטָאליג רעד ףיוא

 .רָאי קיצעּביז ןוא יירד ןופ רעט

 םטענַאוטנַא ירַאמ טגעלפ ףיוה ןכעלרעזייק ןשיכיירטסע ןיא

 -רעפ ּהַארג ןשידעווש ןטימ טייצ וצ טייצ ןופ ןפערט ךיז רעטכָאט

 .רעטומ ריא ןופ רעטּבילעג רעד ןעועג לָאמַא ןיא רעכלעוו ,ןעז

 רעשידעווש רעד ןופ ?ַאשרַאמ ַא ןעועג ןַאד ןיוש זיא ןעזרעפ

 ןרָאפ וצ ןעמוקסיוא טייצ וצ טייצ ןופ םיא טנעלפ'ס ןוא ײמרַא

 .הינעק ןשידעװש םנופ תוחילש רעשיטַאמָאלּפיד ַא טימ ןיוו ןייק

 "וצ ןעוועגנ טשינ ןעמ זיא ףיוה ןכעלרעזייק ןשיכיירטסע ןיא רעּבָא

 -ַאוטנַא ירַאמ טימ ךיז טעז ןוא טמוק ןעזרעפ סָאװ ,ןופרעד ןדירפ

 ןיא ןוא ,םיא ןופ ןטלַאהַאּבסיױא טפָא יז טָאה'מ .רעטכָאט סטענ

 ...טלַאק רעייז ןעמונעגפיוא םיא ןעמ טָאה ןײמענכַא

 טקידיילַאּב קרַאטש רעייז טליפעג םעד ןופ ךיז טָאה ןעזרעפ

 ,ןליפ ֹוצ ױזַא טכער ַא טַאהעג םִאה רע ןוא טקנערקעג ףיט ןוא

 זיא סָאװ ,שטנעמ א ןעוועג טלעוו רעד ףיֹוא זיא'ס ביוא כייוו

 -ַאוטנַא ירַאמ ןּבענענרעּביא ןעוועג ןּבעל ןוא בייל טימ ךעלקריוו

 רע ןוא טַאהעג ביל תמא יז טָאה רע .רע ןעוועג סָאד ןזיא ,טענ

 .ןּבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעכ ןויּב ןסענרַאפ טנָאקעג טשינ יז טָאה

 ,טּבעלעג ּבָאה ךיא ןעמעוו בילוצ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד

 ןייז וצ ווירּב ַא ןיא ןּבירשעג רע טָאה --- ,יָאטשינ רעמ ןיוש זיא

 ירַאמ טָאה'מ זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה רע יו ,םעדכַאנ רעטסעווש

 יז זיולּב --- .עניטָאליג רעד ףיוא ּבָאק םעד טקַאהעגּפָא טענַאוטנַא

 ביוה רעטציא טשרע ןוא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ןעוועג רימ ייּב זיא

 ריא ןיּב ךיא ךעלטפַאשנדייל יוװ ,קרַאטש יו ,ןפיירגַאּב ןֶא ךיא

 רָאנ ,םענייק ןופ ןטכַארט טשינ ןָאק ךיא .ןּבעגענרעּביא ןעוועג

 יד רַאֿפ ןּבעװש קידנעטש רימ טעװ טלַאטשעג ריא .ריא ןופ זיולּב

 ייק טימ ןָאק ךיא .רימ טימ ןּבײלּברַאֿפ קידנעטש טעוו ןוא ןניוא

 ."ריא ןגעוו רָאנ יװ ,ךַאז רעדנַא ןייק ןגעװו ןדער טשינ םענ
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 :-פיוא ךיז טָאה רע ןוא ןָאטעג גנַאּב ךעלקערש םיא טָאה סע

 ףיוא ןזָאלעגרעּביא יז טָאה הע סָאװרַאפ ,רעקידעּבעל א ןסענעג

 טיירנעגוצ טָאה רע ןעוװ ,1791 ,ינוי ןט-90 םעד טנעה ערעדנא

 . ןעוו זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ץענערג רעד וצ ןפיולטנַא ןרָאפ ץלַא

 ןעמ טלָאװ ,גינעק ןטימ ןוא ריא טימ ןרָאפעג ךיוא ןַאד טלָאװ רע

 .ייֵז טלָאוװ'מ ןליפַא ביוא ןוא ,ןערַאװ ןיא טּפַאכעג ןעוועג טשינ ייז

 .ןעװעטַאר וצ ייז ןּבעל סָאד טלעטשעגנייא רע טלָאװ ,טּפַאכעג ַאי

 ---.טקירדענסיוא ךיז לָאמנייא טשינ רע טָאה -- ,ריא ןּבעל ,

 ."!ןּברָאטשעג ןרעג ,ינוי ןט-20 םעד ,גָאט םענעי ןיא ךיא טלָאװ

 םיא ןיא ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ,טייצ עצנַאנ יד

  םעד ןגעו טָאה רע ;ןעניז ןיא ןנעלעג ינוי רעטסקיצנאוװצ רע'ז

 ' ךיוא ןוא ןּבירשעג ווירּב ןיא םעד ןנעוו טָאה רע ,טדערעג קידנעטש

 דָארג ןוא .טנַאמרעד טּפָא רעייז סָאד רע טָאה ךוּביגָאט ןייז ןיא

 "'עוװעג זיא ינוי רעטסקיצנַאװצ רעד זַא ,ױזַא טכַאמעג ךיז טָאה

 .ףוס ןקירעיורט םענענייא ןייז ןופ נָאט רעד

 'ןוא ןטסכעלקערש םעד טרעּפרעקרַאפ ךיז טימ טָאה ןעזרעפ

 .ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג זיא רע .עיצולָאװער רעד וצ סָאה ןטסעדנ

 ןערּביפ עֶלַא טימ ,ןסָאמ יד ןופ אנוש א ,רענָאיצולַאװער-רטנָאק ַא

 -שנֹּפֶא טענַאוטנַא ירַאמ טָאה'מ יו ,םעדכָאנ ןוא .המשנ ןייז ןופ

 ךרָאװעג עיצולָאװער רעד וצ סַָאה סנעזרעפ ןיא ,ּפָאק םעד טקַאה

 -יִא ןייק ןוא ,רעקראטש ךָאנ קלָאפ םוצ האנש ןייז ,רעסערג ךָאנ

 'טשינ ןסָאמ יד רַאפ רע טָאה ,',סעילאנאק עדליוו , יו ,ןעמָאנ רעד

 | | .טַאהעג
 'םיא טָאה טענַאוטנַא ירַאמ סָאװ ,השורי יד ןעוועג זיא סָאד

 .-רַאפ רעד סלַא טנַאקַאּב ןעוועג עּפָארייא ןיא זיא רע .ןזָאלעגרעּביא

 טָאה רע ןוא ,רענָאיצולַאװער-רטנַאק ןוא טסיכרַאנָאמ רעטסנסיּב

 'גנוריגער עשידעווש יד ןעוו ןוא .דוס ןייק טכַאמענ טשינ םעד ןוּפ

 ,ןענָאעלַאּפַאנ טימ ןעלדנַאהרַאפ וצ טמיטשַאּב לָאמנייא םיא טָאה

 טָאה ,טרַאּפַאנָאּב לארענעג זיולּב ןעוװעג ךָאנ ןַאד זיא רעכלעוו
 ,ןעלדנאהראפ טשינ םיא טימ טעוװ רע זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןָאעלָאּפַאנ

 ייטפנוקוצ רעד ,רע טָאה ,סָאװרַאפ טגערפעג םיא טָאה'מ ןעוו ןוא

 "נייועג ןייז ףיוא טרעפטנעעג ,ךיירקנַארפ ןופ רָאטַארעּפמיא 'ועק

 ;רענייטש ןקיצרעהנפָא ,ןכעל
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 ןיא רע ןוא טסיכרַאנָאס ַא ןיא ןעזרעפ ףַארג רעד לייוו ---

 ..טענַאוטנַא ירַאמ טימ ןפָאלשעג

 .טקירדעגסיוא ךיז ןָאעלָאּפַאנ טָאה ױזַא

 ןיא ,טרעטיּברַאפ ױזַא ןעוועג זיא ןעזרעפ סָאװ ,םעד רעּביא

 ןוא טעװעטרַאהרַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאװעג לָאמַא סָאװ רע

 ןופ ןטַאדלָאס יד וצ רָאנ טשינ גנערטש ןעוועג זיא רע .גנערטש

 סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ ןטראװרע טנַאקעג טָאה'מ יו ,יײמרַא רעד

 "עג שממ טָאה רע .ןריציפֶא יד וצ ךיוא רָאנ ,קלָאפ סָאד טפַאה

 םיא ןּבָאה רַאפרעד ןוא ,ךיז םורַא לַאנ ןוא טפינ ,סַאה טיירּפש

 טימ המחלמ ןריפ --- ןעוועג זיא לַאעדיא ןייז .טַאהעג טניוט עלַא

 ףיוא ןוא עיצולָאװער רעד ןופ ןרוּפש עלַא ןשיװּפָא ןוא ךיירקנַארפ

 ,..טענַאוטנַא ירַאמ ןופ טיוט ןרַאפ ןייז םקונ ךיז ןפוא ן'ַאזַא

 טַאהעג הנותח רעּבָא ,נונעג טַאהעג רע טָאה ןעיורפ ערעדנַא

 --תוחּב רעטלַא ןַא ןּבילּבעג קידנעטש ףיוא זיא רע ;טשינ רע טָאה

 רעד ףיוא סעכ ןיא דימת ,טנערענפיוא לָאמ עלַא ,זייּב לָאּט עלַא

 רעדליוו, רעד ףיוא --- ןעמעלַא ףיוא יו רעמ ןוא ,טלעוו רעצנאג

 .עילַאנַאק

  חמחלמ ַא ןיא דנַאל סָאד ןפרַאװניירַא ליוו רע זַא ,ןעגנַאלק יד

 ןוא ,רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג לָאמַא סָאװ ןענעז ,ךיירקנַארפ ןגעק

 ןּברָאטשעג גנילצולּפ רָאנ ןיא ןדעװש ןופ ץ'נירּפניורק רעד ןעוו

 רעשידעווש רעד ןיא ןעמ טָאה ,1810 רֶאי םניא ,ינוי ןט-18 םעד
 טנָארט רע לייוו ,טמסעג םיא טָאה ןעזרעפ זַא ,טנָאזעג טָאטש-טּפוה

 ןוא גינעק םַלַא ןרימַאלקָארּפ וצ ןיילַא ךיז ןַאלּפ ַא טימ םורַא ךיז

 .ךיירקנַארפ ןגעק המחלמ ַא ןיא דנַאל סָאד ןפרַאװניירַא ןַאד

 ץנירּפניורק םנופ היול יד ןעוועג זיא ינוי ןטסקיצנַאװצ םעד

 ןעוועג זיא טָאטש-טּפױוה רעשידעווש רעד ןיא גנונערפיוא יד ןוא

 ,ןעזרעפ לַאשרַאמ םעד ןטָארעג ןּבָאה ןשטנעמ עטנעָאנ .סיורג רעייז
 -ענפיוא זיא עקַאמ יד לייוו ,ןייג טשינ היול רעד וצ לָאז רע זַא

 רעד רַאפ טָאה רע זַא ,טנַאזעג טָאה רע רעּבָא .םיא ןנעק טכַארּב

 יד ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע ;טשינ ארומ ןייק !!עילַאנַאק רעדליוו ,

 רעדייא ךָאנ רעּבָא ,ןסיורד ןיא סױרַא זיא ןוא םרָאפינוא ענדַארַאּפ

 זיא ,עטעראק רעד ןיא ןצעזוצניירַא ךיז טָאהענ טייצ טָאה רע

 "עגנָא םיא טָאה ןוא םיא ףיוא ןלַאפענפױרַא עסַאמ עטציירעצ ַא
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 -קירוצ טוואורפענ ןּבָאה ןסַאדלָאס ןוא ייֵצילַאּפ .ןנָאלש ןּביױח

 ;ךעלנעממוא ןעוועג זיא סָאד רעּבָא ,עסַאמ עטציירעצ יד ןטלַאה

 טימ ןנַאלשענ םיא טָאה'מ ,רענייטש ןפרָאװעג םיא ףיוא טָאה'ס

 ,טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקענ רָאנ ןזיא'ס סָאװ טימ ןוא סנקעטש

 ,טולּב ןיא דרע רעד ףיוא ןנעלעג ןיוש זיא רע ןעוו ,ןַאד וליפַא ןוא

 ,סיפ יד טימ ןטָארטעג םיא ,ןגָאלשענ ץלַא ךָאנ םיא ןעמ טָאה

 .רעטיוט א דרע רעד ףיוא ןניל ןּבילּבעג ןיא רע זיּב

 רעד ,ןעזרעפ ףארנ רעשידעווש רעד טָאהעג טָאה ףוס ַאזַא

 קעװַא ןיא טיוט ןייז טימ ןוא .טענַאוטנַא ירַאמ ןופ רעטּבילענ

 ןיא סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד ןוא רעטצעל רעד טלעוו רעד ןֹופ

 טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא -- ןּבענענרעביא ןוא יירטעג ןעוועג ריא

 -ער רעד ֹוצ האנש ןוא סַָאה טרעּפרעקרַאפ ךיז טימ יז יוו טקנוּפ

 .ןסַאמ-סקלָאפ יד וצ ןוא עיצולָאוװ

 רַאפרעד ןּבָאה ,רעטּבילעג ריא יא ,טענַאוטנַא ירַאמ יא ,עדייב

 , ...טלָאצַאּב רעייט



5 


